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AB REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA  
KOM SYON ve TE EBBÜSLER ARASINDA  

UZLA MA ve SULH 
 

Gönenç GÜRKAYNAK * 
 
 

Türkiye�de rekabet hukuku alannda neticede hâlâ yolun ba nda 
oldu umuz, ilk 6-7 senemizi doldurmakta oldu umuz bir a amadayz ve bu 
tart maya açlan konu gerçekten çok önemli, bize ileri adm atma olana n 
verecek olan bir konu. 

 Önce rekabet hukuku ve uzla ma kültürü üzerine biraz konu mak 
istiyorum. Çünkü e er biz rekabet hukuku uygulamasnda uzla ma kültürünü 
oturtmakta samimi isek, kar  kar ya olaca mz en önemli mesele herhalde 
taraflarn neden uzla ma masasna oturmak istedi ini yahut neden 
istemeyebildiklerini görebilmek ve buna göre de tavrmz belirlemek olacak. 
E er bu sistemi bütün iyi niyetimize ra men oturtamyorsak, o zaman 
�Te ebbüsler neden tereddüt ediyor?� yahut �Rekabet Kurumu neden uzla ma 
masasna oturmak istemiyor?�u anlamamz gerekecek. Dolaysyla, uzla ma 
uygulamasnn olu mas olasl n güçlendiren gerekçeleri net olarak görmemiz 
ve açkça sahiplenmemiz önemli. O sebeple bu konulardaki tespitlere öncelikli 
olarak yer vermek istedim. 

                                                           
* Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi. 22 Ocak 2004 tarihinde Rekabet 
Kurumu Konferans Salonu�nda Per embe Konferanslar çerçevesindeki sunumunun metnidir. 
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 Fakat bundan da evvel sizlerle payla mak için konunun özünü çarpc bir 
biçimde ortaya koyan bir karar aradm özellikle. Avrupa Birli i�nde de birtakm 
kararlar var ama uzla may özellikle öven bir dil de kullanmam  do rusu 
Komisyon. Gerçi uzla ma anlataca m gibi gayet fazla ama, öyle istedi im 
türde bir cümlelik bir özet bulamadm.  

 Bunun üzerine Amerika�daki belli ba l uzla malara ili kin kararlar 
öyle bir taradm. 1976 tarihli ve referans detaylarn yansda görebilece iniz bir 

kararda, �kamu menfaati uyu mazlklarn muhakeme sonucunda de il uzla ma 
ile çözülmesini kuvvetle destekler� cümlesini buldum.  

 

 Bu do rusu benim arad m cümleydi zaten. Ve bunun çok önemli 
oldu unu dü ünüyorum, Amerika�daki rekabet hukuku uygulamas tecrübem 
boyunca da bunun çok önemli oldu unu gördü ümü zannediyorum. Kastetti im 
de u: Uzla maya her zaman varmak mümkün de il, sk sk varlamyor. Ama 
neticede elinizdeki davann etrafnda hep bir uzla ma olasl  dönüyor ve bu bir 
ileti im yo unlu una yol açyor. O ileti im dolaysyla da elinizdeki davada 
ayaklar yere basan, ticari gerçeklerle el sk m  kararlar görme olasl nz 
artyor. Dolaysyla uzla ma sürecinin sonunda uzla ma bakmndan 
ba arszl a u rasanz bile karar bakmndan ileri yol alabilmi  oluyorsunuz. 
Elbette, e er rekabet hukukunun ba lca amac toplumsal refahn 
ençokla trlmasysa,  1976 senesinde bu politika kararn alan bir sistemde 
bunun çok daha etkin bir biçimde ba arlmas olasl nn yllar içinde ciddi 
ölçüde artt n dü ünmek mümkün. 

 Amerika�nn günümüz dünyasnda toplumsal refah bakmndan pek de 
yaya kalmad n sembolize etmek üzere, geçenlerde Mars�a uydu 
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gönderdiklerine dair görüntüye de ilginizi toparlamak ümidiyle yer verdim. 
Arada resimlere de yer verece im, çünkü e er arada srada yüzünüzde bir 
tebessüm yaratamazsam böyle uzun ve teknik bir sunumda herkesi uyank 
tutabilece imden emin de ilim.  

 Konuya geri dönüp hemen bir tespitte bulunursak, burada rekabet 
otoritesi bakmndan enteresan olan bir hadiseye i aret etmemiz gerekir. E er 
rekabet otoritesi masaya oturmak istemezse hiçbir ekilde uzla ma kültürünün 
olu turulamayacak oldu u görmemiz gereken ilk gerçektir. Yani her ey rekabet 
otoritesinin elinde. Öyle oldu u için de böyle bir konferansn düzenlenmesi ve 
Rekabet Kurumu�nun salonunda düzenlenmesi ve bu katlmla düzenlenmesi ve 
Kurum bünyesinden bu kadar fazla katlmn olmas çok sevindirici. E er 
uzla ma gerekçelerine ve uzla madan kaçnlmasnn gerekçelerine dikkat 
çektikten sonra söyleyeceklerim de bir tart ma ba latr ve bu konuyu ileri 
götürmemize vesile olursa ne mutlu bana. 

 
 Rekabet otoritesi bakmndan sulh e ilimin ba lca gerekçelerinden bir 

tanesi kaynaklarn optimal kullanm. Bu en fazla söz edilen gerekçe; Avrupa 
Topluluklar Komisyonu bakmndan söylüyorum. Ama bunun bizi 
yanltmamas lazm. Zira kaynaklarn optimal kullanm çok önemli bir gerekçe 
olmakla beraber salt küçük davalarda, salt küçük hadiselerde uzla malara 
varlyor ve ama büyük davalarda, müddeabihin yüksek bir mebla  oldu u 
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durumlarda uzla ma aranmyorsa yeterli bir uzla ma sistemi hala mevcut 
de ildir. Dava sözcü ünü hadi Amerika�dan ithal ediyorum, burada büyük 
soru turmalarda diyelim, kompleks soru turmalarda, uzla ma olanaklarnn göz 
ard edilmiyor olmas gerekir. Dolaysyla, �Ben e er bir eye odaklanacaksam 
büyük soru turmalara odaklanrm, küçükleri de uzla ma yoluyla yoldan çekerim 
ve böylece soru turmaya ayrabilece im kaynaklar optimal kullanm  olurum� 
türü bir dü ünce bir rekabet hukuku sisteminde gerçek anlamda bir uzla ma ve 
sulh e iliminin oturtulamamasna yol açabilir. Dolaysyla, kaynaklarn optimal 
kullanm gerekçesi hangi durumlara odaklanlaca nda elbette bir faktördür ama 
uzla ma olanaklarnn sunulmasna ili kin ba lca karar kriteri olmamas 
gereklidir. 

 Esas hadise nedir peki? Esas hadise uzla mann üstün seçenek olmas,                 
yani iktisadî etkinlik ve uzla mann kol kola gidiyor olmasdr. Buradaki 
ba lant zaten son derece do rudan, üzerinde çok fazla durmaya da gerek yok.                            
E er hedefimiz iktisadî etkinli i sa lamaksa ve amacmz da refahn 
ençokla trlmasysa, bir an evvel uzla maya vararak, el sk arak, belli eylemsel 
yükümlülükleri veyahut yapsal reformlar bir an evvel ba latabiliriz. Ne kadar 
erken iktisadî etkinli i hedefleyebilirsek o kadar erken iktisadî etkinlik sonucuna 
yol açabiliriz ve amaca ula mak yönünde yani toplumsal refah ençokla trmak 
yönünde adm atabilmi  oluruz. Uzla mann da bu hedefleme ann öne çekti i 
ölçüde iktisadî etkinli i sa layc bir tercih oldu unu zaten basit bir ba lantyla 
görebiliyoruz. Az önce ABD rekabet hukuku rejimiyle ilgili olarak yapt m 
tespit de bu temele dayanmaktayd. 

 Bir di er gerekçeye geçelim: Baz durumlarda rekabet otoritesi, bu 
zaman zaman Komisyon bakmndan da söz konusu oldu -�BSkyB� örne ini 
verece im- ama özellikle üye devletlerin rekabet otoriteleri hukukî belirlili in 
sa lanmasnn aciliyeti dolaysyla da masaya oturmakta hevesli olabiliyor. 
Yani, amaçlarn                 ve varlk sebebini gözden kaçrmayan rekabet 
otoritesi unu demi  oluyor                    ve gerekti inde diyebilmelidir: 
�Soru turmay açaym ve nihai karara kadar götüreyim götürmesine ama arada 
geçecek olan zamanda pazar dinamiklerinde öyle bozulmalar ya anabilir yahut 
soru turma muhataplar veya ma dur olanlar salt belirsizlik yüzünden öyle 
kayplar verebilir ki, bu geli melerin kendileri soru turmann ve rekabet 
hukukunun amacna ters dü er. Bir an evvel kar lkl ne diyorsak diyelim ve 
uzla mann eylemsel sonuçlarn görelim�. BSkyB de buna örnek. Karar 
ngiltere Premier Ligi ile ilgili yayn haklarnn tek bir yayn kurulu una, 

BSkyB�ye satlmasyla ilgiliydi. Ve burada e er bu konu üzerindeki hukukî 
belirsizlik bir bütün soru turma safahat boyunca sürseydi sonuçta pek çok kulüp 
iflas etmi  olacakt. Çabucak uzla mak bu faciadan kaçnmann iyi bir 
yöntemiydi. Bu uzla maya ve ilgili dinamiklere ileride ayrca de inece im. 
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 hlal tipinin yeni ve al lmadk olmas sebebiyle e itim amacnn ön 
plana çkmas da yine uzla ma için bir gerekçe olabilir. Bunu hzla geçece im 
çünkü Komisyon uygulamasnda artk buna bir uzla ma gerekçesi olarak 
rastlamyoruz. Neticede artk Avrupa Birli i�ndeki rekabet hukuku rejiminin 
tekemmül etmi  ve muhataplar tarafndan iyi bilinmesi gereken bir sistem 
oldu u dü ünülüyor ve dolaysyla da artk e itim amacn pek dikkate almyor 
Komisyon. Salt bu sebeple uzla ma masasna oturdu unu da ben hiç görmedim 
ama Türkiye�deki uygulama için yine de dü ünülebilir. Neticede bizimki çok 
daha yeni bir rejim. Belli ihlal tipleri te ebbüslere çok yabanc olabilir ve salt 
uyararak, tavrlarn de i tirerek uzla ma masasnda yeni bir sonuca varmay 
yeterli görebilir Rekabet Kurumu. Bu rekabet otoritesinin sonuca da bir an evvel 
sonuca varmasn sa lar. Do rusu, Avrupa Birli i�nde de aslnda bunun 
yaplmad  baz soru turmalarn rekabet politikas bakmndan hatal tercihlerle 
yürütülmü  oldu unu dü ünüyorum. Mesela Scottish Salmon kararnda 1 
Euro�luk bir ceza vardr ve kararn geri kalan da eylemsel tedbirlere ili kindir. 
E er böyle yapacak idiysen, bunun iktisadî etkinlik anlamndaki do ru 
çözümlemesi bir an evvel uzla mak olur idi. E er bir soru turmada rekabet 
otoritesi �Benim kamu menfaati açsndan bu soru turmadaki önceli im ceza 
vermek de il hukuka aykr olan te his etmek ve tedbir getirmektir� diyorsa o 
soru turmada uzla ma yolunu seçmemesi, en azndan denememesi hatal bir 
tercihtir. Gerekçede de açkça yazlm , Deutsche Telekom kararnda da benzer 
bir dil kullanlm tr, �Çok ceza vermiyoruz, çünkü bu yepyeni bir fiyatn 
sklmas durumuydu� diye, bu durumlarda uzla ma yollarnn sonuna kadar 
denenmesi gerekir.  

 Pazarn yahut ihlalin özellikleri de uzla ma masasna oturulmas için 
önemli gerekçeler vücuda getirebilir. Örne in soru turmaya konu olan pazar 
dinamik bir pazardr ve o kadar dinamik ve teknoloji-yo un bir pazardr ki e er 
bir an evvel masaya oturup da bir an evvel tedbirleri gündeme getirmezseniz 
neticede nihai kararn verildi i a amada dünün gerçekleriyle bir karar almak 
durumunda kalabilirsiniz ve o karar bugün için yanl  olabilir.  

 hlale yol açan unsurlarn karma kl  da üzerinde durulmaya de er bir 
di er uzla ma gerekçesidir. hlale yol açan unsurlar çok karma ksa soru turma 
esnasnda rekabet otoritesi ile muhatap arasndaki ileti im artar, artmaldr. Bu 
da uzla ma platformunu kuvvetlendirir. 

 Çözümün te ebbüsün pozitif davran n gerektirdi i soru turmalar da 
inatla may de il amaca ula may önemseyen rekabet otoritesini uzla ma 
masasna oturmaya te vik eden unsurlar barndrrlar. Zaten yansdaki bu üç 
nokta birbiri ile ba lantl. Tek tarafl analiz sonucunda verilecek kararn ticari 
gerçeklere ve rekabet hukukunun amaçlarna aykr olmas olasl  çok yüksek 
olabilir. Yani rekabet otoritesi -ki bu benim ba ma Do u Avrupa�daki bir-iki 
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rekabet otoritesi ile olan ileti imimde geldi- belli bir konuda karar ald  takdirde 
bunun pazarda yarataca  sonuca ili kin kesin bir fikre sahip de ildir. Pazar 
çal lmam  bir pazar olabilir, elde yeterince veri olmayabilir. Tacir iyi 
biliyordur pazar ve rekabet otoritesinin o anda elinde o konuda çok uzman 
insanlar yoktur. Bu durumda te ebbüsün yetkili ki ileri ve avukatlar uzla ma 
masasnda ne diyecekse bunu duymak isteyebilir rekabet otoritesi. Elbette 
söylenenleri kabul etmek zorunda de ildir ve hatta süreci uzla ma ile 
sonlandrmak zorunda da de ildir ama ileti imi artrmakta menfaati vardr.  

 Son gerekçe olarak, rekabet otoritesinin ta kendisi de zaten alaca  
tedbirin snrl süreli ve kontrolü altnda olmasn tercih ediyor olabilir. Me hur 
IBM uzla masnda bu ya anm tr. Rekabet otoritesi çok ciddî etkileri olacak bir 
karar ve de hiç denenmemi  bir alanda alaca  için, nihai karar alaca na 
uzla ma yoluyla karar alp zaman gelince de bu kararn etkilerinden kurtulma 
olana n kendisine vermek isteyebilir. IBM karar seçti im üç karardan bir 
tanesi, ileride ayrntl biçimde anlataca m. Bu noktada bir de soru turmaya 
konu te ebbüsler perspektifinden uzla ma masasna oturma gerekçelerine 
bakmak gerekir:  

 
 Genellikle te ebbüsler bakmndan en önemli gerekçe -ki bunu bir 

avukat olarak daha rahat anlatabilirim ve belki de Rekabet Kurumu�ndan 
meslekta lara, üstatlara daha faydal olur- hukuki belirlili e kavu maktr. E er 
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müvekkiliniz bir avukat olarak sizden rekabet otoritesiyle uzla ma yollarn 
aramanz istiyor ve uzla ma artlarnn neler olabilece ini müzakere etmenizi 
istiyorsa, bunu en ba ta hukukî belirlili e kavu mak arzusuyla yapmaktadr. 
Tacir için hukukî belirsizlik tüm di er istikrarszlklar kadar ve bazen onlardan 
daha da köreltici, hantalla trc bir illet olabilir. Soru turmann muhtemel 
temyiziyle beraber alaca  senelerce zaman ve tacirin bu süredeki eylem ve 
i lemlerinin hukuki statüsüne ve muhtemel sonuçlarna ili kin belirsizlik ticaret 
hayatnn dinamizmi içinde tolare edilmesi zor bir duruma yol açabilir. Böyle 
durumlarda te ebbüs bakmndan rekabet hukuku uygulamasnda uzla ma ve 
sulh e iliminin ba lca gerekçesi hukuki belirlili e kavu mak olacaktr. 

 Ayrca, do al olarak, aleyhinde dava açlacak bir karardan daha iyi bir 
sonuca ula mak da elbette zaten te ebbüsün ba lca arzularndan bir tanesidir. 
Uzla ma bilimi ve sanat konusundaki pek çok çal masyla ünlenmi  olan Roger 
Fisher�n dedi i gibi, e er ortada bir menfaat yoksa uzla ma görü mesi de 
yoktur. Te ebbüs için uzla madaki ba lca menfaatlerden biri de aleyhinde dava 
açlacak bir karardan daha iyi bir sonuca ula maktr. Yalnz yansdaki bu ilk iki 
nokta arasnda çok enteresan ve daima aklda tutulmas gereken bir ili ki de 
sklkla do abiliyor; buna biraz sonra de inmeye çal aca m. 

 Üçüncü olarak, ticari açdan ölçüsüz yükler getiren çözümlerin ikame 
edilebilir alternatiflerini sunabilme kaygs da yine te ebbüslerin uzla ma 
masasna oturmasnda önemli bir gerekçedir. Bu aslnda baya  önemli ve çok 
baskn biçimde ön plana çkabilen bir gerekçe ve Avrupa�da özellikle denk 
geldim buna. Amerika�da Federal Ticaret Komisyonu, Adalet Bakanl  ve 
mahkemeler kendileri daha fazla mikro düzeyde ve detayc düzenlemeler 
yapyor, oysa Avrupa�da bu böyle de il. Bizde de, tahmin ediyorum, e er bir 
uzla ma prosedürü oturtabilirsek, genel snrlar çizen ve içinin doldurulmas 
i ini te ebbüslere brakan bir yakla m kabul görecektir. Bu yakla mda otorite 
ula mak istedi i sonucu söylemektedir: �Ben u noktaya varmak istiyorum, 
pazarda unu yanl  görüyorum ve u sonuç do ru sonuç� demektedir. Sonuca 
ula ma metoduna ili kin olarak kendi görü ünü vermemektedir. Bu kanmca 
do rusudur. Zira tacir birçok alternatif yöntemden bir tanesini seçebilir ve 
te ebbüs bu seçti i yöntemle rekabet otoritesinin istedi i sonuca ula abildi i 
müddetçe herhalde seçiminde serbest olmas gerekir. te ticari açdan ölçüsüz 
yükler getiren çözümlerin ikame edilebilir alternatiflerini sunabilme kaygs da 
bu noktada te ebbüsün uzla ma masasna oturmasnn önemli bir gerekçesi 
olarak ortaya çkabilmektedir. E er uzla ma masasna avukatnz 
göndermezseniz ihlale son vermekle ilgili tedbirler dü ünülürken rekabet 
otoritesine, �Baknz ayn sonuca u yönden de ula abiliriz ve bizim üzerimizde 
de gereksiz ticari yük do urmam  olur� deme imkann kaybedersiniz. 
Alternatifleri kendi perspektifinizden ortaya koyup de erlendirememi  
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olursunuz. Dolaysyla salt bu imkan kaçrmamak için de uzla ma yoluna 
gidilebilmekte.  

 Elbette rekabet otoritesiyle kurulabilecek iyi niyetli bir ileti imin ilerisi 
için de faydal olaca ndan hiç üphe yok.  

 Son olarak, te ebbüs bakmndan da ayn ey geçerli, kaynaklarn 
optimal kullanm önemli. Neticede bir tacirin hukuk mü avirleri ve avukatlar 
da aynen rekabet otoritelerinin meslek personeli gibi, etkin kullanlmas önem 
arz eden kaynaklardan.  

 Böylece taraflar uzla ma masasna oturmak yönünde motive eden 
ba lca etkenleri incelemi  olduk. Bunlar, e er Türk rekabet hukuku uygulamas 
için bir uzla ma mekanizmas in a edeceksek, bu yönde bir uygulama 
ba latacaksak, bu mekanizmann korumamz ve beslememiz gereken destek 
ayaklar.  

 Ayn anda dikkat etmemiz gereken bir di er konu ise taraflar 
uzla maktan alkoyan etkenler olacak. zninizle, Avrupa Birli i rekabet hukuku 
tecrübesinden seçti im birkaç uzla may sizlere anlatmadan evvel ksaca bunlara 
da de inmek isterim. 

 
 Rekabet otoritesini uzla maktan alkoyan etkenlere hzla bakacak 

olursak; mevzuat bir etken olabiliyor. Avrupa Birli i rekabet hukuku için 
söylüyorum, mevzuat katiyen uzla malarn önünde bir engel de il. Benim 
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ki isel, daha do rusu bir hukukçu olarak profesyonel görü üm bu. Zaten öyle 
olmad n görüyoruz da. ATAD kararlaryla da gördük, defalarca tecrübe de 
ettik. Mevzuatn 1 Mays 2004 tarihinde de i ecek oldu unu da hatrlatmak 
isterim. De i iklikler yürürlü e girdi inde uzla ma görü melerinde hukuki 
ba laycl  olan bir sonuca varlabilece inin iyice alt çizilmi  olacak. 
Uzla malara ili kin hukuki rejim ve kararlarn hukuki statüsü iyice belli olacak. 
Ama u anda da uzla ma yolu açk, daima açkt. Az sonra örnekleriyle 
anlataca m gibi, bu yol pek çok defa da kullanld. 

 Türk rekabet hukuku bakmndan da görü üm, mevzuatn uzla malara 
tereddütsüz cevaz verdi idir. Rekabetin Korunmas Hakknda Kanun�un 9�uncu 
maddesinin 3�üncü fkrasnn ve genel olarak 9�uncu maddenin bir uzla ma 
mekanizmasnn oturtulmas ve soru turmalarn uzla ma ile sonlandrlabilmesi 
için yeterli hukukî dayana  sa lad dr. 

 Rekabet otoritelerinin uzla madan kaçnabilmelerinin bir di er 
gerekçesini kamuoyu basks sklkla olu turmu tur. Kamuoyu basks rekabet 
otoritesi bakmndan bazen sknt yaratabiliyor. Bu benim Avrupa Birli i 
rekabet hukuku uygulamasnda zaman zaman tecrübe etti im bir hadise. 
Kamuoyu basksndan kastm, ikayetçinin ve ma durlarn yahut onlarn 
yanda larnn tetikledi i kamuoyu basks. E er ikayetçi güçlü bir medya 
imparatorlu u ise yahut politik bask yaratabilecek bir bünyeyse, neticede bu 
bask rekabet otoritesini masaya otururken daha tereddütlü olmaya veya 
normalde olaca ndan ve belki kamu menfaatinin gerektirdi inden daha ahin 
olmaya itebiliyor; Komisyon bakmndan bunu söylemek mümkün. Neticede 
unutmamak lazm ki rekabet otoritesi uzla ma masasnda ve soru turmann her 
a amasnda ikayetçinin menfaatini de il, kamu menfaatini temsil etmektedir. 
Dolaysyla, salt ikayetçinin dedi iyle belli sonuçlarn do mamas gerekir. 

 �Olmas gereken� dünyasna ili kin bu tespitten sonra baz rekabet 
otoritelerinin uzla ma masasna oturmaktan kaçnmasna yol açabilen bir di er 
etkeni hzla irdeleyelim: Tek yanl i lem tesis etmenin rahatl . Ben, özellikle              
1 Mays 2004�ten sonra katlacak olan müstakbel yeni üye devletlerin bazlarnn 
rekabet otoriteleri bakmndan bunun önemli bir kaçnma gerekçesi olabildi ini 
tecrübe ettim. Yani daha ba tan masaya oturup ileti imi ve müzakereyi 
ba latamyorsunuz, zira rekabet otoritesinin e er bunu yaparsa kamusal 
otoritesini payla m  olaca na dair yanl  bir inanc ve genel olarak otoritesini 
payla mamaya yönelik bir kültürü var. Yani, ksa bir örnekle anlatacak olursak, 
bir çocuk annesiyle ekerci dükkanna girdi i zaman � eker alalm� diye 
tutturursa ve annesi �Hayr� cevabn verdi i takdirde, �O zaman yandaki 
dükkandan oyuncak alalm� derse, muhtemelen annesinden alaca  cevap 
�Benimle pazarlk etme� cevabdr. Çünkü burada bizatihi pazarlk olasl  
annenin otoritesini sarsan bir vaziyet yaratmaktadr. Aynen bunun gibi, e er 
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te ebbüslerle rekabet otoritesi arasndaki ili ki de kol kola ortak bir amaca gitme 
ve beraberce yücelme ili kisi de il de, daha yukardan a a ya, bu türden bir 
�ben söylerim, sen dinleyip uygularsn� türü bir ili ki ise, o zaman rekabet 
otoritesi tek yanl i lem tesis etmenin rahatl  dolaysyla uzla ma masasna 
oturmayabiliyor. Ne mutlu ki Türk rekabet hukuku bakmndan böyle bir ey 
söylemeye imkan olmad n biliyoruz. Zira hem ikincil mevzuatn geli tirilmesi 
a amasnda daima piyasayla ve te ebbüslerle temas halinde oldu rekabet 
otoritesi, hem de bu konferansn bugün burada düzenlenmi  olmas zaten 
uzla maya ili kin konularn tart lmasna ne kadar açk olundu unun iyi bir 
göstergesi. Üstelik, hemen birkaç gün önce Türk rekabet hukuku uygulamasnda 
ilk defa 9�uncu maddenin 3�üncü fkrasnn bir soru turmay uzla mayla 
sonuçlandrmak üzere i letildi ini ve bol bol toplantlarn yapld n, 
dolaysyla �niye ben bu insanlarla ileri-geri muhatap olaym ki� dü üncesinin 
güdülmedi ini ve esas amaca ula mak için her yolun denendi ini görebiliyoruz, 
söyleyebiliyoruz. 

 Gelelim bir di er kaçnma gerekçesine: E er nihai kararn cezai 
yönünün daha a r basmas gerekiyorsa, bu durumda da bazen rekabet otoritesi 
uzla maktan imtina edebiliyor. Benim bizzat ya ad m bir durumu ele                       
alacak olursak, bir soru turmay yo un müzakereler sonucunda uzla mayla 
noktalam snz ve te ebbüs uzla ma kapsamndaki taahhüdünü yerine 
getirmemi , tekrar soru turma açlm  ve siz tekrar uzla ma önerirseniz e er, 
�Hayr ben bu sefer seni cezalandrmak ve bu suretle slah etmek istiyorum� 
diyebiliyor rekabet otoritesi. �Daha önce uzla mann gere ini yerine 
getirmedi ine göre uzla ma metoduna artk yatkn de ilsin� gibi bir çkarm 
yapabiliyor. Bunun her durumda do ru bir çkarm oldu unu söylemek pek 
yerinde olmasa da hakl bir çk  noktas oldu una da üphe yok. Önemli olan, 
burada beraberce gözlemeye de er olan, cezalandrma amacnn yo unla t  
soru turmalarda uzla ma gereçlerinin yetersizle ebildi i. 

 Bir di er kaçnma gerekçesi olarak burada yer verdi im rekabet 
otoritesinin pozisyonunu muhataptan gizli tutma e ilimi de aslnda tek yanl 
i lem tesis etmenin rahatl  altnda baklabilecek bir durum. O konuda az evvel 
açklama yapt m için burada tekrar vaktinizi almayaca m. 

 Eldeki olayda rekabet hukukunun amaçlarnn salt bir eylemin ya da 
i lemin knanmas ve bundan sonra benzer davran tan kaçnlmas hükmüyle               
de gerçekle tirilebilecek olmas halinde de rekabet otoritesinin uzla ma 
görü meleriyle ilgili olarak demotive olmas söz konusu olabiliyor. E er rekabet 
otoritesi ula mak istedi i sonuçlara salt hukuka aykrl n tespit edilmesi ve 
knanmas ile ula abiliyorsa, te ebbüsle çok fazla muhatap olmamay 
seçebiliyor. Yani te ebbüsten pozitif bir davran  isteyece i yerde sadece �Bu 
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davran n hukuka aykrdr, bunu durdur ve bir daha yapma� diyecekse ve 
pazarn dinamiklerinden de eminse, masaya oturulamayabiliyor.  

 Bir de te ebbüslerin neden uzla ma masasna oturmaktan 
kaçnabileceklerini yahut uzla ma görü melerini yarda kesip hukuki çeki mede 
ellerinden geleni yapmakla yetinmeyi tercih edebileceklerini inceleyelim: 

 

 Bürokratik güçlükler; hepimiz ne kadar yldrc olabilece ini biliyoruz, 
dolaysyla bu ba lkla ilgili açklamalarm uzatmyorum. Bir uzla ma 
mekanizmas ne kadar kvrak, sade ve samimi ise ba arl ve anlaml bir biçimde 
i letilme olasl  da o kadar yüksek oluyor. Uzla ma usulü formaliteye 
bo uldu u ölçüde amaca hizmet edemez hale geliyor. Rekabet otoritelerinin 
böyle bir gerekçeyle uzla ma masasndan kalkmas söz konusu olmasa da ayn 
ey te ebbüsler için geçerli de il. Yeterince bktrlan bir te ebbüsün baz 

rekabet hukuku rejimlerinde uzla ma sisteminin götürüsünü olas getirisinden 
fazla bularak masadan kalkt na ahit oldum. Di er pek çok ey gibi bu da 
aslnda te ebbüs için basit bir maliyet-getiri analizi.  

 Uzla ma ile elde edilecek sonucun rekabet otoritesinin konuyu nihai 
kararla noktalamas hâlinde ortaya çkacak sonuçla hemen hemen e  olmas 
durumu da çok sk rastlanabilen, enteresan bir durum. Komisyon uygulamasnda 
ve mevcut uzla ma yakla mlarnda özellikle sk ortaya çkabiliyor. Yani 
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Komisyonun ayak diretti i, uzla ma masasnda kendi pozisyonu olarak 
belirledi i pozisyon, zaten e er bir nihai karar verilmi  olsayd verilecek olan 
kararla hemen hemen ayn pozisyon olabiliyor. Dolaysyla, te ebbüs avukatnn 
uzla may tavsiye etmesi için elle tutulur bir gerekçe kalmam  oluyor, zira 
müvekkilin uzla p da temyiz olanaklarnz yitirmesine de ecek bir menfaati 
kalmyor.  

 Biraz benzer ama aslnda pek çok yönden oldukça farkl bir di er durum 
da u: Rekabet otoritesinin müzakeredeki pozisyonu, karara kar  yarg yoluna 
gidilmesi durumunda elde edilece i dü ünülen sonuçtan çok daha kötü bir sonuç 
içeriyor olabilir. Bu durum da te ebbüsün uzla maktaki menfaatini ortadan 
kaldrd  için uzla ma görü melerini amaçszla trabilse de, aslnda bu durumda 
te ebbüs bakmndan alt çizilmesi gereken baz ba ka mülahazalar da var. Az 
evvel bunu biraz incelemek isteyece imi söyledim: Hukukî belirlilik tacir için o 
kadar önemli olabiliyor ki, salt hukukî belirlili i sa layabilmek için, bizatihi 
hukuki belirlilikle ilgili menfaati dolaysyla tacir �muhtemel temyiz sonucundan 
biraz daha kötü ama derhal kesinle en bir sonuç�a raz olabiliyor. Yani 
te ebbüs/müvekkil unu diyebiliyor: Tamam, ATAD�a gitti imizde -yahut Türk 
rekabet hukuku uygulamas bakmdan Dan tay�a gitti imizde- biraz daha iyi bir 
sonuç elde etmi  oluyoruz ama ben uzla mann bana sa lad  �hemen hukukî 
belirlilik� unsurunu istiyorum. Benim ATAD�tan sonucu almam be  sene 
sürecek. Öyleyse bo  ver. Temyiz sonucunda belki biraz daha iyi bir noktaya 
gelece iz ama, ben bunu de il önümü görebilmeyi istiyorum� diyebiliyor tacir. 
Bir ba ka deyi le, �Ben bu be  sene zarfndaki hukuki belirlili e temyizde elde 
edilecek düzeltmeden daha çok ihtiyaç duyuyorum� diyor. Bununla kar la mak 
çok mümkün. Onun için özellikle �çok daha kötü olmas� diye yazdm. Rekabet 
otoritesinin uzla ma müzakeresindeki pozisyonunun te ebbüs avukatlarnn 
muhtemel temyiz sonucu analizine göre salt �daha kötü� olmas her zaman 
masaya oturulmayaca  yahut uzla ma olmayaca  anlamna gelmeyebiliyor.  

 u son iki söyleyece im benim çok sk rastlad m ve çok ilgimi de 
çeken, üzerinde aslnda biraz daha çal mak istedi im iki tane nokta: Bir tanesi, 
rekabet hukuku altnda önerilen çözümün di er hukuk disiplinleri altnda daha 
büyük sorumluluk do urmas olasl . Bu durumun uluslararas piyasalarda 
faaliyet gösteren te ebbüslerin belli bir rejimde uzla ma i tahlarn 
kaçrabildi ini pek çok defa gördüm. Bu te ebbüs açsndan son derece 
hakl/yerinde bir tereddüt. Yani, masaya oturuyorsunuz ve rekabet otoritesi size, 
�Peki o zaman unu yap, bunu yap, bunu yap, bu taahhüdleri ver ve benim 
istedi im sonuç do mu  olur� diyor. Fakat siz bir avukat olarak bu taleplerin 
analizini ba ka hukuk disiplinleriyle beraber yapt nz zaman, örne in, fikri ve 
snaî haklar alannda çok ciddî  bir sorumlulukla kar la t nz görüyorsunuz. 
Bu durumda, getirilen öneriyi terazinin kefelerine koyup müvekkilinizle beraber 
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tartt nzda artk o müzakere masasna oturma azmini kaybediyorsunuz yahut o 
uzla may imzalamyorsunuz. kincisi de, yine benzer biçimde ve global rekabet 
hukuku uygulamasnda kar la abildi imiz bir ey: Bir rekabet hukuku rejimi 
altnda uzla yorsunuz, fakat di er bir rekabet hukuku rejimi altnda müthi  
pozisyon kaybediyorsunuz. Bunun önemini rekabet hukuku uygulamasnn 
globalle mesi sürecinin ba larnda göremeyen ve ac tecrübelerle anlayan 
uluslararas te ebbüslerin bugün hemen hemen ilk sorduklar soru, ilk istedikleri 
hukuki analiz bu oluyor. Örne in te ebbüsün e er hem Amerika�da, hem 
Avrupa�da operasyonu varsa, Avrupa�da �Hadi gel uzla alm� ruhuyla yol kat 
etmeye ba lad mzda tacirin hemen söyleyece i ey u: �Bir dakika, ama ben 
imdi Avrupa�da uzla rsam bu Amerika�da benim tüketici snf davalaryla kar  

kar ya kalmama yol açacak m?� veya �Üç misli ile tazmin yükümlülü üyle 
kar  kar ya kalacak mym?� yahut hele -Amerika�da Adalet Bakanl �nn 
yetkisine girmek üzere- �Yöneticilerim hapis cezas da içeren bir durumla kar  
kar ya kalacaklar m?�. Böyle bir paradox ortaya çkt  zaman, yani bir 
rejimdeki uzla ma di erinde ikrar niteli i arz edecekse, yahut te ebbüsü oransz 
bir ispat yükü yahut ceza tehdidi altnda brakacaksa, uzla madan caylmas 
olasl  artyor.  

 Bu noktada AB rekabet hukuku altndaki baz uzla ma tecrübelerini 
aktarmaya geçiyorum. Üç tane uzla ma seçtim ve bu uzla ma örneklerini 
anlatrken zannediyorum tüm dinamikleri verme olana n bulaca m. Bana 
ayrlan süre oldukça uzun oldu u için futbol konusunu da gündeme getirmeyi 
dü ündüm, belki biraz ilgi çekmeyi beceririm diye.  

 Sizlere ayrntl biçimde anlataca m birinci uzla ma BSkyB uzla mas, 
ikincisi UEFA ampiyonlar Ligi uzla mas, üçüncüsü de me hur IBM uzla mas 
olacak. IBM daha teknik.  

 Rekabet hukukuyla yakndan ilgilenen herkes gazetelerde ve rekabet 
hukuku dergilerinde yer alan haberlerden bugün Avrupa�da Microsoft 
soru turmasnda da uzla ma ve sulh konularnn anld n biliyor. Ben 
Microsoft soru turmas ile ilgili konular burada tart ma olana na sahip 
de ilim.  

 Daha evvel yine bu salonda birle me ve devralmalar ile ilgili bir tebli  
sunduktan sonra sorulan bir soru üzerine dile getirmek durumunda kald m 
üzere, u anda direkt olarak Avrupa�daki Microsoft soru turmas üzerinde 
çal maktaym ve bu soru turmada Microsoft�u temsil eden avukatlardan biri 
oldu um için, ba l bulundu um barolarn etik kurallar gere i u anda bu 
konuya ili kin bilgi veremeyece im. Ama umuyorum di er seçti im meseleler 
ilginizi çekecektir.  
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 IBM uzla mas ile ilgili olarak tart aca m meseleler aslnda teknoloji 
pazarlarndaki rekabet hukuku uygulamasna ili kin olarak daima geçerli ve 
güncel konular ilgilendirdi i için unu da belirtmem gerekir: IBM uzla masnn 
bugün teknoloji yo un pazarlardaki tüm uzla malarda ve rekabet hukuku 
uygulamalarnda anahtar bir örnek dava te kil etti ini bildi im için onu 
tart aca m üç davadan birisi olarak seçmekte tereddüt etmedim. Öte yandan, 
bu niteli i yüzünden, IBM uzla masna ili kin olarak üzerinde durulmas ve 
tart lmas gereken konularn pek ço u direkt olarak Microsoft soru turmasyla 
ilgili konulara da temas ediyor. Bunun için elbette IBM uzla masn anlatrken 
söylediklerimin bazlar meseleye Microsoft perspektifinden baklarak söylenmi  
sözler olacak. Her eyi ancak tarafsz kalabildi im ölçüde aktarmaktan ziyade, 
bir avukat olarak bildiklerimi ve dü üncelerimi en iyi biçimde aktarabilmek 
üzere huzurunuzdaym. Dolaysyla, IBM uzla masyla ilgili görü lerimin belki 
zaman zaman tamamen objektif olmasa da kymetli baz bilgiler 
barndrabilece ini ümit ederek bu uzla may da sunumumdaki son örnek olarak 
tart aca m. 

 Genellikle uzla ma konusu tart lrken konuyu buna odaklamak zor 
oluyor. Önerim, örnek olarak seçti im uzla malarn içeri indeki rekabet hukuku 
ihlallerinden çok uzla mann kendisine, dinamiklerine ve sonuçlarna konsantre 
olmaktr. Uzla ma sonuçlarnn rekabet hukuku altndaki teknik analizini ilgili 
olduklar konular tart lrken zaten sk sk yapyoruz. 

 BSkyB uzla masyla ba layalm. Burada Rupert Murdoch'un 
BSkyB'sinin pazar münhasr yayn anla malar yoluyla domine etti i tereddüdü 
vard. 
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 BSkyKB uzla masnda Komisyon, ngiltere Premier Ligi ve British Sky 

Broadcasting Group arasnda bir uzla ma vard. Konu özetle uydu; ngiltere 
Ligi yakla k 1 milyar Paund kar l nda 2004, 2005 ve 2006 sezonlarnn tüm 
futbol yayn haklarn münhasran BSkyB�ye satt. Bir beraber sat  aranjman 
vard. Komisyon Aralk 2002�de beraber sat  aranjmanna müdahale etti ve baz 
kulüpler iflasn e i ine geldiler. Zira, e er yaplan anla mann geçerli olup 
olmad n anlayamyorsanz, o zaman ödeme yaplmyor. Ödeme yaplmad  
zaman, bu kadar yüklü -1.04 milyar paund�tu yanl  hatrlamyorsam- bir 
parann da tmnda sorun çkm  oluyor ve tabii baz kulüpler burada çok ciddî 
zarar görüyorlar. Uzla ma noktasna gelindi inde ngiltere Ligi�nin taahhüdü:                
2006-2007 sezonundan sonra, yani üç senelik anla ma dönemi bittikten sonra, 
tüm Premier ligi bir bütün olarak ele alan dengeli paketler yaratacak ve bir daha 
bunlarn hepsini tek bir yayncya satmayacak. BSkyKB�nin taahhüdü ise uydu: 
Münhasr anla mann geçerli oldu u üç sene zarfnda sezon ba na sekiz tane en 
üst kalite maçn yayn haklarn BSkyB d ndaki bir yayn kurulu una alt lisans 
yolu ile devredecekti. Bunlar da ancak BBC veya ITV olabiliyordu zaten. 
Dolaysyla, gelinen noktada bu iki taahhüdü aldktan sonra da Komisyon 
soru turma açmadan, -soru turma a amasna geçece i ültimatomunu vermi ti 
sadece- bu dosyay kapatt.  
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 Peki kim ne kazand? Bence uzla ma konularnda son derece önemli bir 
analiz, burada somut örneklere geçmeden önce ortaya koymaya çal t m 
konularla do rudan ba lantl bir analiz, yani dinamikleri gösteren bir konu.  

 
 Komisyonun ne kazand  belli, daha evvel bahsetti im için üstünde çok 

durmayaca m. Neticede taraftar ma dur olacak ve para da tlamad  için 
kulüpler kapanacakt. E er rekabet hukukunda nihai amaç toplumsal refahn 
veya ba ka bir görü e göre tüketici refahnn maksimizasyonu ise -çok da 
iktisadi bir terim olmamakla beraber- bir anlamda taraftar refahnn 
ençokla trlmas  da amaç kümemiz içinde kalmaktadr. Dolaysyla, e er 
Komisyon �Ben soru turmam açarm ve bu konuyu bir nihai kararla 
çözümlerim arkada � diye e er srar etseydi belli kulüpler kapanaca  için bu 
durum amaçlarna aykr olmu  olurdu. Uzla mak suretiyle bir yandan rekabet 
hukuku uygulamasndan taviz vermemek bir yandan da amaçlarna aykr bir 
sonuca yol açmamak imkanna kavu mu  oldu. 

 ngiltere Ligi ne kazand? Üç sene geçtikten sonra -ki bu üç yllk süre 
Mays 2007�de bitiyor- pazar artlarna göre yayn haklarn daha uygun 
ko ullarla satma olasl n güçlendirmi  oldu.  

 Peki BSkyB ne kazand? imdi sanki burada BSkyB uzla mann 
kaybedeniymi  gibi görünüyor ama, daha evvel söyledi imiz gibi, menfaat 
yoksa uzla ma da yoktur. Aslnda bu uzla may en fazla isteyen taraf BSkyB idi. 
Zira adam Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri toplam 138 tane maç zaten 
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yaynlayacak. Fakat bütün mesele u ki, e er bu soru turma açlp bitene kadar 
beklenecek olursa BSkyB bir türlü reklam anla malarn yapamyordu. Zira 
herkes tereddüt hâlindeydi. Acaba anla ma geçerli olacak m? Peki ya bu 
yaynlara ihtiyati tedbir konulursa ne olur? Anla may geçersiz addederlerse ne 
olur? Dolaysyla, BSkyB �Bir an evvel bu uzla may yapalm, ben de u reklam 
anla malarn yapaym, gerekirse -olsun varsn- bunu bütün paket olarak 
almayaym� noktasndayd. O da bu olana  kazanm  oldu. Bu arada, 
Komisyona yakn kaynaklardan teyit etmek mümkündür ki, e er ngiltere Ligi 
ve BSkyB teklifi reddetseydi soru turma gerçekten açlacakt.  

 Tüketicinin ne kazand na da bakalm: Bu konuda zaten pek üphe yok. 
Sezonda sekiz maç, ilk üç sene için söylüyorum, ifresiz kanalda seyretme 
olana n kazand. Ayrca, elbette gelecekte de yaynclar arasnda fiyat ve kalite 
rekabeti olacak olmas tüketicinin gönencini sa layan bir unsur. Bu uzla ma 
artlaryla bu durum sa lanabildi i ölçüde tüketici de, her rekabet hukuku 

uygulamasnda arzuland  üzere, bu i ten kazançl çkm  oldu. 

 Gelelim UEFA ampiyonlar Ligi Uzla mas�na: 

 

 UEFA ampiyonlar Ligi Uzla mas�na konu olayda, tüm ticari haklar; 
televizyon yayn haklar, sponsorluk, sa layclk, lisans ve fikri ve snaî haklar 
olmak üzere tek bir yayncya satlyordu. Yani UEFA bir üye devletten bir tane 
yayn kurulu u seçiyor, bu haklarn hepsini birden oraya veriyor. Paketin 
içermedi i tek ey radyo yayn haklar. Onu da zaten ev sahibi kulüpler bilet 
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sat yla beraber radyo yayn haklarn da kendilerinde tuttuklarndan 
içermiyordu. Sonuçta UEFA bu aranjman Komisyon�a bildirdi; �Ben menfi 
tespit istiyorum, olmazsa muafiyet istiyorum� diye bir bildirimde bulundu. 
Komisyonsa �O kadar kolay de il, burada küçük yaynclarn geli mesiyle ilgili 
skntlar var, yeni teknolojilerin geli ememesiyle de ilgili skntlar var� dedi.  

 Burada not edilmesi gereken bir gerçek u ki rekabet otoritesinin salt 
icrai bir kurum gibi de il düzenleyici bir kurum gibi davrand  durumlarda 
kar lkl ileti imin arzulanmas ve uzla ma imkannn do mas da daha olasdr. 
Daha önce "te ebbüsten pozitif davran  beklenmesi" ba l  altnda ksaca 
de inmeye çal m tm. Burada, ampiyonlar Ligi uzla masnda, böyle bir 
durum vard. Zira Komisyon, örne in, tüm yayn haklarnn uzun vadeli 
anla malarla tek bir yayn kurulu una verilmesinin internet spor servisleri ve 
haber servisli cep telefonlar gibi yeni teknolojilerin kullanmnn da önünü 
kapayaca n dü ünmekteydi. Öte yandan, bir nihai kararda bu yönde bir 
ihlalden bahsetmek teknik olarak oldukça güçtü. Bu durum uzla ma 
görü melerine geçilmesi yönünde iki tarafa da motivasyon sa layan etkenlerden 
biri olmu tur.  

 UEFA ampiyonlar Ligi uzla masnn seyrine ili kin bilgilere geri 
dönersek, sonuçta Komisyon, Haziran 2001 tarihinde, düzenlemenin bu hâliyle 
muafiyet alamayaca na karar verdi. Bu örnek durumda Komisyon soru turmay 
da açt, bir önceki örnekten farkl olarak. Tabii �soru turma� terimini burada 
teknik anlamnda, bizim kanunumuz anlamnda kullanmyorum. Yani 
soru turma açlmas bizdeki prosedüre tam denk gelmiyor belli anlamlarda. 
Neticede bu aranjman soru turulmaya ba landktan sonra çe itli bask noktalar 
ortaya çkt. Bu noktada Avrupa Konseyinin 1 Aralk 2000 �Nice� 
deklarasyonundan da biraz bahsetmek yerinde olur.  
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 Bundan bahsetme ihtiyacn u sebeple hissettim: Nice Deklarasyonu 
Komisyon üzerinde ciddî siyasî baskya yol açt. Zira Nice altnda �solidarity� 
prensibi kabul edilmi ti. Buna Türkçe�de �yeniden da tm� diyebiliriz. 
Solidarity aslnda yeniden da tm demek de il ama Nice deklarasyonundaki 
haliyle bu terim spor müsabakalarnn dengelili ini korumak üzere gelirin 
yeniden da tlarak spora dönmesi gereklili ini ifade etmektedir. Yani, �Spordan 
gelen spora dengeli olarak döner� prensibi. Spordan bir gelir elde edildiyse bu 
toplanp dengeli olarak spora döndürülsün, böylece belli bir kulüpler aras 
kopma engellensin, yeni da tmda dikkat edelim, biri çok zengin, biri çok fakir 
olmasn, sporda belli bir rekabetçi ruh korunsun denmekteydi. Bizdeki �havuz 
sistemi�nin temelindeki prensipten çok da farkl de il. te bu kapsamda, 
Komisyon'un rekabet hukuku eliyle futbol maçlarnn yayn aranjmanlarna 
müdahale etmesinin Nice Deklarasyonu ile kabul edilmi  �solidarity� prensibini 
bozmas olasl  vardr zira Komisyonun getirece i mekanizmada altn paket, 
gümü  paket, bronz paket gibi paketler var. Bronz paket dedi iniz e er zaten 
sadece maçlar di erleri kadar ilgi çekmeyen kulüplerin maçlarn 
barndracaksa, bunun fiyatlandrmas da kötü olacakt. Dolaysyla, bir rekabet 
hukuku tedbiri olarak yayn haklar çe itli paketlere ayrlnca maçlar daha az 
ilgi çeken kulüplerin dü ük de erli paketlerde kalmalar olasl  sporun 
kendisindeki rekabeti korumak üzere dü ünülmü  ve Nice Deklarasyonu ile 
kabul edilmi  olan �yeniden da tm� prensibine aykrlk arz edecekti. Bu farkl 
perspektifin yaratt  baskya ek olarak bir de futbol dünyasnn baz ünlüleri 
Komisyon koridorlarnda ko u turup lobi faaliyetinde bulunmaya 
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ba ladklarnda meseledeki farkl kayglar dengelemek üzere uzla ma yollarn 
da denemenin zarar getirmeyece i dü ünüldü. Bu görü meler neticesinde 
uzla maya varld. 

 

 UEFA ampiyonlar Ligi uzla masnn artlarn hzla geçece im, çünkü 
esasa girmek de il esas kaygmz, malûm, uzla may ba l ba na bir konu olarak 
tart maya çal yoruz. Bu artlar zaten çk ta da tlacak olan metinde 
bulacaksnz. Burada pek çok kaygy gideren pek çok taahhüd altna girdi  
UEFA. Bunlardan önemli olan bir tanesi u: Futbol kulüpleri bu taahhüdler 
sonunda paral kanallardan teklif gelmezse artk kendi canl yayn haklarn di er 
kanallara satabileceklerdi. Dolaysyla, artk belli bir üye ülkede bo luk durumu 
olmayacakt. Yani, �Ben aslnda yayn haklarn satsam satardm burada ama, 
UEFA satmyor, bana da sattrmyor, kimse de seyredemiyor, tüketici refah da 
yerlerde sürünüyor� durumunun önüne geçilmi  oldu. Bunun d nda ne gibi 
sonuçlar oldu bu uzla mann? 
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 Bizim modelimiz için, Türkiye�de kurabilece imiz model için güzel bir 
örnek: UEFA ampiyonlar Ligi uzla mas prensiplerini içeren metni üçüncü 
ki ilerin görü üne sundu Komisyon. Bu gerçi o olayda Resmi Gazetede yapld 
ama, tabii kimse her zaman bunu böyle yapmak durumunda de il. Kamunun 
görü üne sunulabildi i takdirde, en azndan ilgilenen üçüncü ki ilerin görü üne 
sunulabildi i takdirde, her durumda bu tür bir al  veri  rekabet otoritesinin de 
i ini rahatlatacaktr diye dü ünüyorum.  

 Bu uzla mann di er sonuçlarna gelince:  
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 Uzla ma sayesinde pek çok yayn kurulu unun birdenbire haksz olarak 
a r bir pazar pay kazanmas yahut da -haksz olarak a r pazar pay kazanmas 
iyi bir tabir olmad- daha teknik ve do ru söyleni iyle pazarda yo unla ma 
e iliminin artmas olasl nn önüne geçilmi  oldu. Ayrca, bu uzla mann buna 
ek olarak, futbol maçlar yaynlarnn kalitesinde art , ifreli kanal ücretlerinde 
dü ü  vesaire gibi pek çok sonucu oldu. Bu kararn hemen ardndan Alman 
Futbol Ligi Bundesliga'nn yayn haklarnn milli yayn kurulu larna 
verilmesinde de benzer bir sistem kullanld na da dikkat çekmek isterim. 

 Bu yeni yansdaki sonuçlardan bir tanesi üzerinde özellikle durmak 
istiyorum. Di erlerini hzla geçece im. Yayn haklarnn bir bütün olarak tek 
yayn kurulu una satld  durumdakinin aksine, internet operatörlerine ve yeni 
haber ve ileti im pazarlarna da lisans verilmesinin önü açld bu uzla mayla. 

imdi, UEFA ampiyonlar Ligi uzla masn anlatmaya ilk ba lad m srada da 
ksaca belirtti im gibi, bence bu rekabet otoritesi bakmndan uzla ma için çok 
önemli bir motif. unu söylemeye çal yorum: Komisyon bu analizi yaparken 
bakt ve gördü ki, bütün paketi tek bir yayncya verirseniz, o yayncnn 
ye ermekte olan di er teknolojik haber alma kanallarna yatrm yapmakta yahut 
hatta elindeki olanaklar, bilgileri ve görüntüleri payla makta en ufak bir 
menfaati kalmyor ve bunu yapmyor. Bu yüzden de internet servis sa layclar, 
internet üzerinden haber verenler, cep telefonu haber sistemleri ve benzeri 
alanlarda geli me sa lanamyor. Halbuki insanlarn cep telefonundan haber 
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almak istedikleri ba lca konulardan biri futbol ve bu tür teknolojilerin 
geli mesinde futbol itici bir güç olabilir. Ksacas, futbol ile bu yeni 
teknolojilerin birlikteli i uzun vadede tüketici refahnn yatt  bir alan. 
Meseleyi Komisyon olarak nihai karara sürüklerseniz bu noktaya eri meniz zor. 
Çünkü, rekabet hukuku teorisi altnda �yeni teknolojileri destekle� gibi bir 
tavsiye kararna yer vermek anlaml de il, mümkün de de il. Öte yandan bunu 
te ebbüsten uzla ma sonundaki bir taahhüd olarak almak pekâlâ mümkün. 
Dolaysyla, e er uzla ma masasna oturursan dinamik etkinli i sa layaca n 
dü ündü ün, yeni teknolojilerin geli mesinin önünü açaca n dü ündü ün, 
refahn ençokla trlmas amacn destekleyece ini dü ündü ün bir eyi 
te ebbüsten taahhüd olarak pekâlâ alma olasl n var. Bu tamamen taraflarn 
kar lkl olarak birbirlerine ne verdikleriyle ilgili bir mesele. Halbuki ayn eyi 
nihai karara koyup da te ebbüsü yeni teknolojileri yeterince desteklemedi i için 
knayp cezalandrmaya imkan yok. Dolaysyla, bu da yine rekabet otoritesinin 
yalnzca ilgili mevzuatn lafzn uygulayan icrai bir makam olmaktan ziyade 
rekabet hukukunun ruhuna uygun uzla malar da arayan bir düzenleyici otorite 
olabilmesinin öneminin altn çizmekte. 

 Bu saptamadan sonra hzla IBM uzla masna geçelim.  

 
 IBM uzla masn, Avrupa Toplulu u rekabet hukuku uygulamas 

bakmndan, özellikle teknoloji pazarlarnda, uzla malarn uzla mas olarak 
adlandrabiliriz. 1980 senesinde ba lam , 1984�te uzla mayla sona ermi  bir 
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prosedür. Bugün hâlâ Avrupa Birli i�nde herhangi bir teknoloji yo un pazarda 
uzla ma görü mesi oldu unda mutlaka geri dönülüp ziyaret edilen ve teknoloji 
pazarlarndaki, özellikle de yazlm ve donanm pazarlarndaki, ciddî birtakm 
mesele ve ikilemlerin ilk tart masn açm  uzla madr. 

 Komisyonun soru turmas 1980 ba nda ba lar. Yine uzla ma 
görü meleri ba lamadan evvel soru turma açlm tr, UEFA ampiyonlar Ligi 
uzla mas�nda da oldu u gibi. Aralk 1980�de ilk Statement of Objections 
gönderilmi  ve artk soru turma safahatnn Avrupa Topluluklar rekabet hukuku 
uygulamas için önemli bir noktasna gelinmi tir. Aralk 1980 itibariyle 
Komisyonun görü ü udur: IBM System/370 isimli en güçlü bilgisayarnn 
anahtar ürünlerinde bir hâkim durum sahibidir ve bu hâkim durumunu da kötüye 
kullanmaktadr. Bunu nasl yapmaktadr? Komisyon�a göre, rakip ürünlerin 
System/370�le beraber kullanlabilmesi için gerekli teknik bilgilerin IBM 
tarafndan di er üreticilere sa lanmamas durumu söz konusudur. Komisyon�un 
bununla kastetti i,  yani sa lanmayan ey �arayüz bilgisi�dir. Bu soru turma ile 
Komisyon �beraber kullanlabilirli i� te vik etmeye çal maktadr. Beraber 
kullanlabilirlik �interoperability� kavramnn, arayüz ise �interface� kavramnn 
Türkçe�deki kar l . Futbol sohbetinden çkp birden böyle teknik bir alana 
girdik. Belki söyleyeceklerimin en azndan teknoloji pazarlarnda direkt 
çal mayan arkada lar için tam olarak anlam ifade etmesi için kavramlar biraz 
açklamakta fayda vardr. Üstelik kanmca bu kavramlarn do ru tanmlanmas 
son derece önemli. Bugün hem Amerika�da hem de Avrupa�da pek çok büyük 
davada yo un biçimde tart lm  ve hala tart lan bir konu: �Arayüz bilgisi� 
neye derler? Bu kavramn snrn nereden çizece iz?  

 IBM soru turmasnda kullanld  ba lamda �arayüz�ü beraber 
kullanlabilirlik (interoperability) için gerekli bilgiler olarak tanmlayabiliriz. 
Programlama dünyas için arayüz i letim sisteminin üzerine oturan ve 
i levsellikleri aç a çkartmakta kullanlan bir programdr. Arayüzü üzerinde 
minik kancalar bulunan bir program olarak dü ünebiliriz. Bu kancalara ne 
takld na göre arayüz baz �functionality�leri yani i levsellikleri aç a 
çkartacaktr. Bu kancalarn nerede oldu unun bilinmesi interface bilgisidir. 
Oysa bu kancalara bir ey takld nda bir i levselli in nasl ortaya çkt na ve 
implementasyona ili kin bilgiler arayüz bilgisi de ildir. 

 Meseleye programclar gözüyle bakarsak, programclar arayüz 
üzerindeki farazi kancalarmza kendi yaptklar programlar asmaktadrlar ve bu 
kancalara ne program asld na göre o arayüzün bir fonksiyonu olarak i letim 
sisteminde, yani sizin ekrannzda, bir sonuç ortaya çkmakta. E er programclar bu 
kancalarn nerede oldu unu bilmiyorsa o programlar asamamaktalar ve o sonuç da 
orada do amamakta. imdi, az önce söyledi im gibi, bu kancalarn nerede oldu u 
meselesi bir arayüz bilgisi. Ama, bu kancaya bir program asld nda i letim 
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sisteminde o sonucun yani o i levselli in neden do du u bir arayüz bilgisi de il. 
Bu, adamn teknolojisinin ta kendisi. Dolaysyla bu ayrm iyi göremez, arayüz 
bilgisi ad altnda öbürünü de isterseniz adamn fikri ve snaî haklarna da tecavüz 
etmi  oluyorsunuz. te bugün büyük önem arz eden bu meselenin ilk çkt  sene         
1980 senesi ve  IBM uzla masnda çkyor. Komisyon IBM�e �arayüz bilgilerini 
sa lamyorsun� diyor. Belki açklamay yazlm örne iyle yapnca soyut kalm  
olabilir. Bir de donanm esas alarak açklamaya çal aym. Zaten IBM 
uzla masnda da esas hadise donanmdr. Gerçi biraz yazlm da giriyor i in içine. 

 Arayüz konseptini, IBM uzla masnda da kullanld  haliyle, donanm 
sektörü için bir örnekle açklarsak, cep telefonu ve pil örne ini verebiliriz. Pilin 
büyüklü ü ve telefona ba lant noktalar arayüz bilgisidir. Cep telefonunun pille 
olan irtibatnda ne kadar pil kald n kullancya bildirebilmesindeki i levsellik 
bir arayüz bilgisi de ildir.  

 Konuyu daha da somutla trp meseleye cep telefonu pazarndaki 
oyuncularn perspektifinden bakacak olursak, durum udur: Siz cep telefonu 
üreticisisiniz, bu pazarda hakim durumdasnz ve kendi cep telefonlarnz için pil 
de üretiyorsunuz. Bir olas rakip geliyor ve ben de pil üretmek istiyorum senin 
cep telefonlarn için, üstelik senden yüksek kalitede üretece im, senden de ucuza 
sataca m diyor. E er, �ne güzel, ama ben sana hiçbir bilgi vermeyece im için 
üretemezsin, güle güle� derseniz, siz arasnda arayüz bilgisi de olan birtakm 
bilgileri vermiyorsunuz demektir. Halbuki bunlarn bazlarn vermelisiniz ki 
di er te ebbüs ayr bir ürün olan pili yapabilsin. Nedir mesela bu örnekteki 
arayüz bilgisi? Pilin ebad bir arayüz bilgisi. Adam boyutlarn bilsin ki oraya 
taklabilir bir pil üretebilsin. Yahut bu pilin cep telefonuna ba lant noktalar 
nerede? Bunu da bilmesi lazm ki interoperable, yani beraber kullanlabilir bir 
ürün yaratabilsin. Bunlar gerçek anlamnda arayüz bilgisi. Ama, örne e devam 
edelim, siz bu bilgileri verdikten sonra rakip te ebbüs gelip de, �Dikkat ettim, 
senin cep telefonlarn cep telefonuna bakld  zaman ne kadar pil kald n 
gösteriyor, bu ne güzel bir i levsellik, bununla ilgili bana bilgi ver, anlamak 
istiyorum� derse, orada, �Bu bilgiyi sana vermiyorum� deme imkannzn olmas 
gerekir. Zira o sizin üzerinde fikri ve snai haklara sahip oldu unuz teknolojiniz. 
Arayüz bilgileri üzerinde de, teknik olarak, fikri ve snai hak vardr ama hakim 
durumdaki bir te ebbüsün davann özelliklerine göre rekabet hukuku uygulamas 
eliyle bunlar lisanslamaya zorlanmas mümkündür. Öte yandan, rekabet 
otoritesinin te ebbüsün teknolojisinin özüne dokunmamak yönünde azami 
duyarllk göstermesi gerekir. Bunlar büyük ara trma, geli tirme ve mühendislik 
yatrmlaryla ve ciddi riskler alarak meydana getirilmi tir ve bir çrpda 
rakiplerin mal haline getirilmeleri dinamik etkinli i olumsuz etkileyecek, 
ara trma ve geli tirme faaliyetlerine en fazla pay ayrma imkanna sahip 
te ebbüsler olan hakim durumdaki te ebbüslerin innovasyonla ilgili i tahlarn 
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kaybetmelerine yol açacaktr. �Acaba icat yapmasak m, nasl olsa ba kasna 
verivermek durumunda kalaca z� gibi motivasyon sorunlarn a mann ilk 
adm rekabet otoritesinin fikri ve snai haklara gerekli özeni göstermesi ve 
uygulamasn arayüz bilgisinin ötesine ta mamak için azami çaba sarf etmesidir.  

 Bu konuyu netle tirmek için pek çok perspektiften ve farkl örnekler 
kullanarak çaba sarf ettim, zira "beraber kullanlabilirlik" adna arayüz bilgisi 
namyla neler istenebilece i ve "beraber kullanlabilirlik" konseptinden ne 
anla lmas gerekti i bugün bilgisayar programlaryla ilgili tüm pazarlarda ve 
beraber kullanlabilirli in bir hedef olarak takip edildi i tüm teknoloji 
pazarlarnda sonsuz önem arz etmektedir.  

 Burada IBM kararn anlatrken dikkat çekilmesi gereken bir nokta da u             
ki IBM karar zamannda Avrupa'daki Software Direktifi yoktu. Dolaysyla, 
arayüzlere ili kin politikann ilk admlar bu uzla ma ile atlm tr. Daha sonra 
1989�da Software Direktifi bir fikir olarak ortaya atld. 1991'de de direktif çkt. 
Bugün 6. madde altnda arayüz bilgisi için �Reverse Engineering� hakk yani 
nihai ürünü inceleyerek dizayna ili kin bilgi edinme hakk oldu u tart maszdr. 
Dolaysyla, 6. maddedeki artlar sa layan bir software sa laycs zaten 
arayüzleri kullanarak ça rmak istedi i i levselliklere ula mak için ihtiyaç 
duyaca  arayüz bilgilerini program çal trp inceleyerek ve bilgi trafi inin 
ak na bakarak hukuka uygun yollarla alabilir. Üstelik, artk teknoloji 
pazarlarnda platform irketleri yo unla t ndan zaten arayüz bilgileri 
yaynlanmaktadr. Bugün tart ma daha ziyade birlikte kullanlabilirlik ad 
altnda hangi bilgilerin istenebilece i, örne in implementasyon yani uygulama 
bilgisi yahut do ruca orijinal sa laycnn üzerinde fikri ve snai haklara sahip                
oldu u teknolojisinin, örne in, source-code�un içeri ine ili kin bilgi istenip 
istenemeyece i üzerinde cereyan etmektedir. Neticede reverse engineering pek 
çok durumda oldukça maliyetli ve vakit isteyen bir i tir ve hemen her 
te ebbüsün e er do ruca rakibinden teknolojisine ili kin spesifikasyonlar 
isteme hakk varsa bu hakkn kullanaca na üphe yoktur. 

 te bugün bu noktada bulunan tart malarn ve arayüzlere ili kin 
tart mann Avrupa'da ilk olu maya ba lad  nokta 1980 senesinde                
IBM soru turmas olmu  ve yeterince arayüz bilgisi verilmemesi mal vermenin 
reddi kapsamnda dü ünülerek hakim durumun kötüye kullanlmas olarak 
de erlendirilmi tir. 

 Bu noktada Komisyon�un hakim durumun IBM tarafndan kötüye 
kullanlmasyla ilgili ikinci iddiasna geçebiliriz. Komisyon, belki bugün komik 
gelecek, gelmeli, System/370 CPU�sunun yani ana i lemcisinin memory�le yani 
hafzasyla beraber satlmasnn bir ba lama i lemi oldu unu söylüyor.                    
1980 senesinde pazar böyle tahlil ediyor. Bilgisayar pazarn iyi 
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çözümleyemiyor ve neticede hafzayla ana i lemci bir bilgisayar ad altnda bir 
arada satlyorsa burada bir ba lama i lemi vardr diyor. Ana i lemci ve 
hafzann IBM tarafndan birbirine ba lanarak satld  ve bunun bir rekabet 
hukuku ihlali oldu u iddias, bugün geriye dönük olarak bakld nda, 
Komisyon'un 1980 senesinin verileriyle teknoloji pazarlarnn ve bilgisayar 
donanm pazarlarnn dinamizmini iyi anlamad n dü ündürmektedir.  

 Aslnda gerçekten ana i lemci ve hafza tamamen ilgisiz i ler 
yapmaktadrlar. Ana i lemci bütün bilgisayar sistemini kontrol eden beyin olarak 
dü ünülebilir. Oysa hafza hard diskten belli bir miktar datay bünyesine alan ve 
kullanm hzn sa layan silikon çiptir. Böylece bilgisayar komutlarla dönen bir 
diskin gramofonsal hznda de il silikon bir çipin -ho  o zamanlar o çip silikon 
de ildi ama- elektronsal hznda i lem yapabilmektedir. Dolaysyla, e er salt 
i lev açsndan bakarsanz ana i lemciyle hafza pekâlâ farkl i levler yerine 
getiriyorlar ama, tabii salt ortada iki ayr i lev var diye illa bir ba lama 
i leminden söz etmek mümkün de il. O zamann yakla m ile, farkl i levler 
yerine getirdikleri ve IBM büyük pazar payna sahip oldu u için, Komisyon 
bunu o zamanki 86. bugünkü 82. madde altnda ba lama i lemi olarak 
görmü tür. Bugün memory de ayrca satlmakla beraber, memory'si olmayan 
bilgisayar satlmas söz konusu de il. Yüksek teknoloji pazarlarndaki ba lama 
iddialarnn güçlüklerinden ve tehlikelerinden birini de böylece görmü  
oluyoruz. Acaba hangi anda bir teknolojinin do al evrim süreci bitiyor ve suni 
bir ba lama i lemi ba lyor? Bir ba ka deyi le, teknoloji yo un bir ürünün do al 
çokyönlü geli imi ve iki ba msz ürünün hakim durumun kötüye kullanlmas 
te kil edecek biçimde birbirine ba lanmas arasndaki snr nereden çizece iz? 
Arabalarn ve araba merkezi kilit sistemlerinin ayr satlmasn zorlayacak 
myz? Bu snrn çekilmesinde ciddî skntlar ya anyor. O zaman da ya anm  
ve o snavdan çok iyi çkmam  Komisyon. Bugün de benzeri snavlar ya anyor. 
Ba ka bir davann alanna girmemek için bu tart may böylece brakarak     IBM 
uzla mas örne ine ve Komisyon�un buldu u üçüncü ihlale dönüyorum. 

 System/370 ana i lemcisinin basic software yani temel yazlm ayr ve 
fiyattan çkartlm  olarak sunulmamas da yazlmn ba lanmas olarak 
dü ünülmü  ve ihlal olarak de erlendirilmi tir. Aramzdaki bilgisayar ve 
teknoloji merakllar için, burada bahsedilen basic softwarelerin önemlilerinden 
biri o zamann imdiki �bios� muadili diyebilece imiz baz yazlmlar idi. 
Aramzdaki bilgisayar ve teknoloji merakls olmayanlar için, bios, içerisinde 
donanm konfigürasyonlarn barndran silinebilir bir çip. Bunun üzerinde çok 
fazla durmayaca m zira hemen çözülenlerden biri. Dördüncü ihlal tipi üzerinde 
de çok fazla durmayaca m. Sadece ne oldu unu söyleyeyim. Her ikisi de                 
IBM yazlmlarnn kullancs olan iki grup adamdan, e er biri ayn zamanda 
IBM ana i lemcisine de sahipse ona kurulum servislerini iyi veriyor, di eri     
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IBM yazlmn ana i lemcisi IBM�den olmamak üzere kullanlyorsa buna iyi 
servis vermiyor. Dolaysyla bir ayrmclk iddias var. Bugün için de makul. 

 

 Bu noktadan sonra, enteresan geli meler ya anmaya ba lyor ve uzla ma 
görü melerine giden yol belirginle iyor. Elbette, önce mücadele ve sonra 
uzla ma. 1980 ylnda Komisyon analiz hatas yapabiliyorsa, avukatlarda da 
anla lan benzer bir lüks var. Onlar da tez canl davranyorlar ve IBM�in ilk 
yapt  i  Komisyon�un �Statement of Objections� göndermesi i lemi aleyhine        
ATAD�a ba vurmak oluyor. Tabii reddediliyor bu ba vuru. IBM bu sefer yazl 
cevap vermeye karar veriyor. Hâkim durumunu ve iddia edilen kötüye kullanma 
hallerini reddediyor. Yalnz, uzla mayla ilgili olarak ilk adm atyor. Diyor ki 
IBM, �son iki -benim demin gösterdi im yansdaki son iki- hadiseyle ilgili 
olarak ben IBM olarak zaten baz admlar attm. Ayrmclk iddiasnn 
gereklerini yerine getirdim, artk böyle bir ey yaplmayacak. Ayrca, basic 
software ile ana i lemciyi de ayryorum.� Bu arada tabii bir taraftan da esas 
soru turma usulü de yürüyor. ubat 1982�de sözlü savunma toplants yaplyor 
ve Komisyon e er soru turmay nihai kararla noktalarsa hafzann ba lanmasna 
ve arayüz bilgilerinin verilmemesine ili kin olarak getirece i tedbirleri IBM�e 
sunuyor.     Bu bence bizim Türkiye�de kurabilece imiz model için yine çok 
güzel bir fikir veriyor. Verdi i fikir de u ve bu çok sk yaplyor, bugün de çok 
fazla yaplyor Komisyon tarafndan ve uzla ma görü melerini ayaklar yere 
basan bir noktadan ba latmakta da faydal oluyor: Komisyon ne zaman 
te ebbüsten taahhüd almak istese, yani ne zaman bir uzla maya oturma olasl  
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do sa, yazl metinde önünüze gelen, avukat olarak gördü ünüz eylerden bir 
tanesi u oluyor: �Ben e er nihai karar alr isem, bu nihai kararmda senden 
unlar isteyece im, ona göre�. Bunu ald nz noktada tabii artk nihayet sert bir 

zemin üzerindesiniz. Görü melerin do ru düzgün yaplabilece i bir zemine 
kavu mu  oluyoruz. Ksacas, erken bir a amada "E er nihai karar alrsam o 
kararda u yöntemlerle u noktaya varmaya çal aca m" denmesi uzla ma 
görü meleri için çok önemli. Daha evvel bahsetti imiz "daha az yük getiren 
alternatif bildirme" yönünde adm atlabilmesi de dahil olmak üzere ileti imi 
ba latan ve somut bir platforma oturtan bir etken. IBM bunun ilk i ledi i 
uzla malardan biri. 

 Sonuçta IBM, zaten dört iddiadan ikisi de konusuz kald na göre, kalan 
iki konuda da uzla ma zemini için görü melere ba lanmasn talep ediyor. Nisan 
1983�te gayri resmi uzla ma görü melerine ba lanyor. Bu arada ama öbür süreç 
devam ediyor. Bu çok enteresan ve önemli. Burada Türkiye�de de ba mza 
gelebilecektir tahmin ediyorum. Bir kere uzla ma görü melerine ba ladnz m 
enteresan bir yap ortaya çkyor. Bir kanattan sevimli apkasn giyiyor herkes 
ve herkes masaya oturuyor. �Beraber bunu çözeriz, evet evet çözeriz� gibi bir 
ruh hâkim ve herkes çaba gösteriyor. Öbür taraftan ama, yazl metinlerin ve 
soru turma dokümanlarnn de i  toku u devam ediyor. Ciddî bir hukukî 
mücadele de o tarafta bir yandan gidiyor. unu bu noktada tespit etmek gerekir 
ki bu iki kanadn, yani uzla ma görü melerinde bilgi al  veri inde bulunulan 
kanat ile soru turmann çe itli a amalarnda hukuki argümanlarn çarp masna 
ili kin kanadn unsurlarnn birbirine kar mamasnn sonsuz önemi var. Buna 
birazdan ayrca de inmeye çal aca m.  
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 Dolaysyla, pekâlâ normal soru turma süreci de uzla ma görü melerine 
paralel olarak i ledi i için 1983 ylnda ikinci sözlü savunma söz konusu oluyor. 
IBM çözümler öneriyor ve Komisyon hep bunlar reddediyor. Ve Komisyon 
Haziran 1984�te taslak nihai karar Millî Uzmanlar Dan ma Komitesi�ne 
sunuyor. IBM�in önerdi i ikinci ve üçüncü set öneriyi de reddediyor. Bu arada, 
tasla n o zamanki ismiyle Millî Uzmanlar Dan ma Komitesine sunulmu  
olmas da bu i i ciddile tirici, nihai kararn yakn oldu unu gösteren bir faktör. 
Buna ek olarak, basky daha da artrmak üzere, bir ey daha yapyor Komisyon: 
�Ben yaz tatiline gidiyorum imdi, Temmuz 84 sonuna kadar sen bana ciddî 
taahhüdle geldin geldin, gelmedin ben yaz tatilinden dönü te bu nihai karar 
alyorum� diyor ve huzur içinde Komisyon çal anlar yaz tatiline gidiyor. Tabii 
IBM�in avukatlar için bu pek de huzurlu bir yaz tatili olmuyor. 1 A ustos 
1984�te IBM bütün kuvvetiyle, ne var ne yoksa bütün elinden geleni yaparak bir 
taahhüd metniyle gidiyor Komisyonun kar sna. Komisyonun rekabet 
politikasndan sorumlu üyesi, ayn gündür bu, IBM�in Ba kan Yardmcsna bir 
mektup yazarak, �Taahhüdlerinizi aldk, kabul ediyoruz, bu soru turmay da 
askya alyoruz� diyor. Bu noktada yine bizim dikkatimizi çekmesi gereken 
enteresan bir gösterge bu: Baknz, e er Temmuz sonuna kadar e er taahhüdde 
bulunulmaz ise karar alaca m demi ti Komisyon ve 1 A ustos�ta fiden taahhüd 
metni artk en son a amada gitmi  oluyor, kar l nda bir mektup geliyor ve 
bugün IBM uzla mas olarak bildi imiz ey de bundan ibaret. Dolaysyla 
soru turma nihai karardan önceki son günün son annda gelen taahhüdle 
noktalanabiliyor ve bir nihai karar alnmyor. IBM uzla masnda uzla mann 
varl na dair bir nihai karar da alnmyor ve böyle bir uzla ma 10 seneyi a kn 
süreyle sa lkl bir ekilde i leyebiliyor. 

 Sonucun içeri ine hiç de inmeyece im. Salt elinizde olsun ve bant 
çözümleri yaynland nda da okuyanlara ula sn diye yanslar arasna aldm.  
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 Yalnz sonucun içeri ine ili kin olarak iki konunun altn çizmek 
istiyorum: Birincisi, bu uzla maya göre, o zamanki durumuyla Avrupa 
Ekonomik Toplulu u'nda i  yapt n ve arayüz bilgileriyle ilgili ürünler 
geli tirip üretti ini ispat edebilen her te ebbüse arayüz bilgileri verilecekti. ABD 
ve Japon firmalar da buna göre Avrupa'da ilgili bilgileri alabilirlerdi ve aldlar. 
Bu da getirilecek karar konusunda teknoloji yo un pazarlarda ortaya çkan ve 
bizim de burada dikkat çekmemiz gereken bir di er meseleyi gözler önüne 
sermektedir. Bu durumlarda bilgi vermenin zorlanmas ile ilgili olarak getirilen 
düzenleme neredeyse daima rekabet otoritesinin co rafi yetki alann a an 
sonuçlar do urmaktadr. 

 Teknoloji pazarlarndaki bir di er sorun da bu. Ya bu müdahale 
yüzünden yalnzca o rekabet otoritesinin yetki alannda teknolojik olarak daha 
alt düzeyde ve fonksiyonlar daha az geli mi  ürünler satlmaya ba lanrsa ne 
olacak? Rekabet hukukunun nihai amac toplumsal refah/tüketici refah de il 
miydi?  Ayrca, ya Japon firmas Avrupa�daki karar uygulatp bilgi vermeye ve 
böylece fikri ve snai haklarn payla maya zorlad  te ebbüsün bu de erli ve 
ticari sr niteli i arz eden bilgilerini ba ka bir co rafyada da, örne in 
Amerika�da da kullanmaya kalkarsa ne olacak? Rekabet otoritesi ald  tedbirin 
global ölçekteki sonuçlarn çok iyi tahlil etmek zorundadr. 
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 Sonucun içeri ine ili kin olarak altn çizmek istedi im di er konu da 
süreyle ilgili. Bize Türkiye�deki rekabet hukuku uygulamasnda uzla ma ve sulh 
mekanizmalarn oturturken bir faydas olabilir: Ne kadar sürecek bu uzla ma? 
Taraflarn kar lkl istekleri farkl ve bu isteklerin orta noktasn bulan                        
bir çözümle çkageliyorlar. IBM artk uzla mayla ba l olmama arzusunu 
Komisyon�a tebli  ederse, bu durum böyle bir tebligattan bir sene sonra 
yürürlü e girecek, yani anla ma feshedilmi  olacak. Ama böyle bir tebligat                         
1 Ocak 1989�dan evvel -ki uzla ma 84�te yaplm t- yaplamayacak. Yani en az 
be  sene yürürlükte kalacak bu uzla ma ve bir yl konusundan ba msz olarak, 
Komisyon ne zaman isterse soru turmay tekrar canlandrabilecek ve bu 
yapld  takdirde anla ma da geçersiz olacak.  

 

 Taraflar taahhüd anla masnn ruhunun lafzna egemen olmas gerekti i 
ve IBM�in bu taahhüdlere ili kin olarak iyi niyet borcu oldu u üzerinde 
uzla rlar. Böylece bir yandan orta yol bulunurken bir yandan da �IBM olarak 
senin ünün masadadr, bunun farknda ol� deniyor. Önemli bir unsurudur 
anla mann. Ve yine buradaki model için sonsuz önemi oldu unu dü ündü üm 
bir ba ka konu daha var anla mada. Türkiye�deki uygulamada da mutlaka 
kurulmasna ihtiyaç duyaca mz bir ey. �E er Komisyon soru turmay 
canlandrmaya karar verirse bunu Roma Anla mas hükümlerine göre yapacak 
ve taahhüd anla mas metnine dayanmayacaktr� diye bir hüküm getiriliyor.  
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 Bu noktada, emin olmak için, bir hususu açklamak isterim: �Türkiye�de 
kurabilece imiz model için çok önemlidir, Komisyon öyle yapt� derken, 
katiyen, �Aman Komisyon ne yapyorsa en do rusudur, bize sadece bunu takip 
etmek dü er� gibi bir ruh hâliyle veya dü ünceyle söylemiyorum. Uzla ma 
dinamikleri açsndan önemli belli göstergeleri barndran eyler anlatt m 
zannediyorum. Dolaysyla, her hâlde kayglarda ve bunlarn çözümünde de belli 
bir aynlk olmak gerekir diye dü ünüyorum. Yoksa elbette Türkiye artlar 
Avrupa�dakinden ayrld  ölçüde bizler tamamen farkl uygulamalara imza 
atabiliriz burada; ona hiç üphe yok. Ama, mesela bu son anlatt m konuda, 
rekabet otoritesinin gelecekte canlandrlabilecek bir soru turmay Roma 
Anla mas hükümlerine göre yapmasyla do rudan taahhüd anla mas metnine 
dayanmas arasnda korkunç bir fark var. Yani, IBM avukatlar belki daha evvel 
belirtti im birkaç hatay yaptlar ama unu söyleyecek kadar bilgili ve 
tecrübeliler: E er Komisyon memnun kalmazsa bu verilen taahhüdlerin yerine 
getirili inden ve ATAD�n kar sna giderse ATAD�a unu diyemesin: �ATAD, 
brak imdi 81�inci maddeyi yahut o zamann ko ullaryla 85�i ve 86�y do ru 
uyguladm m, uygulamadm m, rekabet hukuku analizini do ru yaptm m, 
yapmadm m, bunlarn tart masn. Burada esas olan, biz bir taahhüd anla mas 
imzaladk, bu adam da buradaki taahhüdünü yerine getirmiyor, ben bunu yerine 
getirmesini sa layabilece im icrai bir karar istiyorum� diyeme. Yani, uzla ma 
sonrasnda Komisyon ve te ebbüsler arasnda bir anla mazlk çkarsa Komisyon 
mahkeme kar snda taahhüd anla mas metnine te ebbüsün mücerret borç 
ikrarn içeren bir varaka gibi davranamasn ve soru turmay usulüne göre 
tamamlayp nihai kararnda da tesis etti i i lemin tamam için normal yarg 
denetimine tabi olsun. Çünkü e er aksi durum söz konusu olup da Komisyon az 
önce söyledi im gibi argümanlar üretebilirse, o zaman bu te ebbüs bakmndan 
çok kötü bir anla ma olur. O zaman te ebbüs avukatlar uzun vadede 
müvekkillerinin hiçbir menfaatini korumayan bir anla may imzalatmaz. Ve tabii 
Komisyon da görüyor bunu. Dolaysyla da bu taahhüd anla masnn ba ka bir 
temel üzerinde yapld n ve günün birinde e er soru turmay canlandrrsa 
elbette nihai kararnn tâbi olaca  yargsal denetimin bir rekabet hukuku 
soru turmasnn tâbi olaca  tüm yargsal denetim olaca n kabul ediyor.  

 Sonunda gelinen noktada, taahhüd anla mas 5 yla yakn uygulandktan 
sonra 1988 yl yaznda Komisyonda bir hareketlilik ba lyor. Çünkü              
IBM 1989 ylba nda do an haklarna göre tebligat yapabilir ve bitti bu i  
diyebilir. Komisyon 11. madde altnda mektuplar yolluyor sektörden bilgi almak 
üzere. Ve en sonunda da IBM�le Komisyon ortak bir basn açklamas yaparak 
diyorlar ki, �IBM u anda bir tebligat yollamayacak, bu taahhüd anla mamz 
hâlâ yürürlüktedir ve artlarda ciddi bir de i me olmadkça taahhüd 
anla masnn  feshi için tebligat yaplmayacaktr�. Bu tür durumlarda her 
kelimenin, her formülasyonun önemi olmaktadr. Ortak basn açklamasnda 
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kullanlan formülasyon, Komisyon'a göre, IBM'i sadece tebligatta bulunmadan 
evvel Komisyon'a haber vermek de il ayn zamanda da tebligatta bulunabilmek 
için artlarda (ki bunlar 1984 senesinin de il 1988 Aralk'n artlardr) ciddi bir 
de i me oldu unu ortaya koyma yükümlülü ü altna sokmu tur.  

 

 Öyle ya da böyle, sonuçta, IBM 6 Temmuz 1994 tarihinde pazardaki 
belli de i melerden bahsederek feshe ili kin tebligatta bulunana kadar, bu 
uzla ma uygulanm tr. Komisyon, uyguland  sürece taahhüd anla masnn 
gereklerinin yerine getirildi inden emin olmak üzere çok ciddî bir takip ve 
kontrol mekanizmas kurmu tur. Buna dikkati çekmek istiyorum. Çünkü, 
Türkiye�deki uzla malarda e er bir takip mekanizmas kurulacaksa, IBM�de 
güzel bir örnek yatyor. Bu konuda aklma gelen bir di er örnek, ilgilenenler 
için, Formula 1 uzla mas olabilir. IBM�deki feshe geri dönersek, Komisyon, 
�Ben bu sk takibime devam edece im, ama, tamam, uzla ma feshedilmi tir ve 
soru turma açlmayacaktr� diyor Komisyon. Böylece 10 sene yürürlükte kalan 
bu anla ma AB rekabet hukuku için en önemli uzla ma örneklerinden bir tanesi 
oluyor. 
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 Dengeler nedir? Hzla bakarsak, ATAD�n pekâlâ nihai karar bozmas, 
uygulamay durdurmas olasl  vard. Komisyon bu riski almam  oluyor. 
Tebligat konusundaki incelik sayesinde, rakiplerle kullanclar rahatlam                      
ve hazrlk süresi korunmu  oluyor. Bu ikinci noktay biraz açaym:                
IBM uzla masnda tebligatn süresine ili kin incelikleri anlattm. E er �Bu 
anla ma 1989 senesine kadar be  sene zaten geçerli olacaktr� demezseniz, 
rakipler ve kullanclar, �Ben imdi bu karara dayanarak talepte bulundum 
IBM�den, bu imdi hemen tebligatta bulunacak ve anla masn bitirecek� 
tereddüdüne kaplabilirlerdi. Bu korku faktörü ortadan kaldrlm  oldu. Ayn 
zamanda kendisi için de bir hazrlk süresi koymu  oluyor Komisyon. Yani 
�E er IBM pat diye bugünden yarna feshi ihbar edebilecekse e er, ben davaya 
hazrlanamam  olurum� tereddüdü de var. Böyle bir ihbar yapl ndan bir sene 
sonra cari olur demek suretiyle bunu da teminat altna alm  oluyor.  

 Tabii teknolojik geli meyle rekabet hukukunun amaçlar arasndaki 
dengeyi bulmak da bir di er avantaj. leti imi artrmak suretiyle uzla mann ve 
getirilen tedbirlerin anlamll  sa lanm  oluyor. Daha evvel de söyledi im gibi, 
teknoloji pazarlarnda zorunlu olarak bilgi verilmesini ilgilendiren müdahalelerin 
te ebbüslerin ürün geli tirme yönündeki evklerini krmas ve yeni bulu lar 
yapma motivasyonlarn olumsuz etkilemesi riski vardr. Daha evvel Mart 
aynda yine bu salonda tart t m üzere, dinamik etkinlik toplumsal refahn ve 
tüketici refahnn çok önemli bir unsuru oldu u için bir rekabet otoritesi böyle 
bir riski içeren müdahalelerde kontrollü olmay tercih edebilir. Komisyon bu 
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uzla ma ile bu dengeyi sa lam tr. Öte yandan IBM ise bu uzla mada 
Komisyon'la ileti imde bulunarak ürün dizaynna ili kin bilgilerle ilgili snra 
sayg gösterilmesini sa lam  ve her yeni ürün geli tirdi inde yahut teknolojisini 
bir adm ileri götürdü ünde bir rakibinin kapsn çalp böyle bir pazarda 
"rekabetin özü" olan bulu larna ili kin bilgi istemesi riskini ortadan 
kaldrm tr. 

 Ayrca, en ba ta söyledi im gibi, Komisyon zaman ve etki bakmndan 
kendi müdahalesini snrl yapm  oluyor. Çünkü o da emin de il. lk defa böyle 
bir karara imza atyor. lk defa bu kadar teknoloji-yo un bir pazarda bu tip bir 
tedbir alyor ve bu müdahaleyi bir nihai kararla yapp ilanihaye bunun 
gereklerinin geçerli olmasn, böyle bir �precedent�, böyle bir örnek dava 
yaratmay istemiyor.  

 Bir di er denge de u: IBM beraber kullanlabilirlik ve arayüz bilgisi ad 
altnda kendi ürün dizaynn vermekten kurtuldu u ve bu ilk örnek olayda 
kavramlarla ilgili çizginin do ru çekildi inden emin olmak için çabalayabildi i 
gibi, para cezas da almyor. E er soru turma nihai kararla bitse para cezas 
alm  olacak. Ayrca, sürenin kstll  onlar için de iyi bir ey.  

 Son olarak IBM uzla masnn genel ba arsyla ilgili olarak bir tespitte 
bulunaym ve bu konuda benim hiç katlmad m bir görü ten de bahsedeyim: 
Birtakm meslekta larm Avrupa Birli i�ndeki prosedürde sklkla dile 
getiriyorlar ki IBM anla may fesih hakknn do du u ilk an olan 1 Ocak 89�da 
de il de 1994�te feshetti ine göre bu zaten çok da kötü bir müdahale olmam . 
Yani bu uygulamadan IBM de memnunmu . Tabii bu böyle de il. En azndan, 
meseleye bu kadar basit bakmaya imkan yok. Pazarn ve günün artlarna çok iyi 
bakmak lazm. Aralk 1988�de Komisyon, Ocak�taki feshin ihbarnn 
yaplabilece i olasl nn kar snda ciddî bir tela a kaplyor ve o noktada 
sektöre mektuplar yollayarak bilgi almaya çal yor. Yani, tekrar soru turmay 
canlandrabilecek bir rekabet otoritesinin tüm özelliklerini gösteriyor. 
Dolaysyla, 88�deki tutum ve ortak basn açklamas çok a rtc de il. Ama 
1994�e gelindi inde artk durum böyle de il. Pazarda ciddi bir de i me oldu u 
ve uzla madaki taahhüdler hepten anlamszla t  gibi IBM Komisyon�un da 
bunu gördü üne inanyor ve görmediyse de bunun mücadelesini vermeye hazr. 
Dolaysyla, salt zamanlamaya bakarak IBM uzla masnn genel ba ars ve 
anlamll yla ilgili bir tespit yapmaya yer olmad n dü ünüyorum. IBM 
uzla masyla ilgili, do ru ve yanl  oldu unu dü ündü üm eyleri vaktim 
yetti ince aktarmaya çal tm. Bunun bana bu uzla mayla ilgili olarak genel bir 
tek cümlelik yargya yahut bir etikete ba vurmama lüksü verdi ini umarm. 

 Bütün bu anlattklarm Türk Rekabet Hukuku için ne anlama geliyor 
olabilir, buna ili kin hzla bir-iki bir ey söylemek isterim.  
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 Bir kere Türk rekabet hukuku için uzla ma ve sulh modellerinde una                 
bir bakmak lazm: Biz hangi rekabet hukuku akmn takip ediyoruz? Ben 
hatrlyorum, 1997 senesi sonlaryd, Kurum te kilatn yeni tamamladktan 
hemen sonra Kurul üyesi Doktor Kemal Erol stanbul�daki bir konu masnda 
Rekabet Kurumu�nun yar yargsal bir Kurum oldu undan bahsetmi ti. Bu 
bizleri o zaman çok memnun etmi ti. Ben de Rekabet Kurumu faaliyete geçti i 
andan itibaren rekabet hukuku avukatl  yapan birisi olarak bunu duymaktan 
çok mutlu olmu tum ve hâlâ da Kurum�un kendisini böyle bir yerde görüyor 
olmasndan çok memnunum. Çünkü, yar yargsal demek, ben yarg faaliyeti 
kadar ince eleyip sk dokuyaca m, meselelere bu kadar dikkatli bakaca m 
demektir. Zaten Sayn Erol da o kontekst içerisinde sarf etmi ti o sözleri.  

 Ama buraya uzla ma ve sulh meselelerini tart maya geldi imizde 
aslnda unu idrak etmemiz lazm ki; hizmet yerinden yönetimi olarak da kabul 
edilse, ba msz idarî otorite olarak da kabul edilse sonuçta Rekabet Kurumu 
idarenin bir parçasdr ve idarenin bir parçasnn yapabilece i gibi tek tarafl 
idarî i lem tesis etme kabiliyetine sahip bir organdr. Bu artlar altnda da önüne 
gelen her dosyay mutlaka nihai kararla sonuçlandrmak zorunda olmayan bir 
bünyedir. dare olarak, kamu menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacak, en 
azndan yapma imkan olan ve yapmas beklenen bir bünyedir. Rekabet Kurumu 
eylem ve i lemlerinin yargsal denetiminde zaten idare ve idarenin olmas 
gerekti i gibi yargsal denetime tâbi. Bunu sineye çekmeli ve çekiyor. 
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Kararlarnn yarg kararlaryla ili kisinde Rekabet Kurumu yine idarenin bir 
parças olarak i lem görüyor. Bunlar sineye çekerken ve bu kstlamalara maruz 
kalrken idare olup da, ondan sonra, tam idare olmann Rekabet Kurumu�nu 
özgürle tirece i noktada da, �ben bu sefer yargym imdi, onun için uzla ma ve 
sulh görü melerinde te ebbüslerle muhatap olup yaratc çözümler getiremem, 
dosyalarm nihai karara ba lamadan duramam� demesi do ru bir tercih de il 
gibime geliyor benim. Dolaysyla, uzla ma ve sulh görü meleri Rekabet 
Kurumu�nu amaçlarna ula makta özgürle tirecekse, tek tarafl bir idarî otorite 
olarak gere ini yapabilmelidir. Kamu menfaati neyi getiriyorsa o yaplacaktr. 
Kamu menfaati elde edilen taahhüdler üzerinde uzla mamay gerektiriyorsa, 
zaten her ey Rekabet Kurumunun elinde oldu una göre, uzla ma olmayacaktr. 
Ama, bu nokta çok önemli, Rekabet Kurumu soru turmadaki ikayetçi ve hatta 
belki ma durlarn bir bölümü mutsuz olacaksa bile uzla abilir; çünkü kamu 
menfaati bunu gerektiriyor olabilir. Rekabet Kurumu bütün bu seçimlerde ve 
soru turmann her a amasnda idare hukukunun ve ilgili mevzuatn idareye 
tand  yetkiler dairesinde serbesttir diye dü ünüyorum. Yargsal i lev 
meselesine taklp kalmak hatal olacak ve Rekabet Kurumu�nu rekabet 
hukukunun amaçlarna ula makta kullanabilece i çok elveri li baz araçlardan 
yoksun brakacaktr. 

 Bu noktada Rekabet Kanunu�nun 9�uncu maddesinin 3�üncü fkrasnn 
iyi bir temel te kil etti ini dü ünüyorum. Nurkut Hocam hemen çaprazda 
oturuyor. Ben 1998 senesi ba larnda üzerinde beraber çal p Rekabet 
Kurumu�na beraber gönderdi imiz bir savunmada, kendisiyle beraber ilk defa 
olarak �9�uncu maddeyi i letin lütfen ve bize bu ihlali nasl sona 
erdirebilece imizi de söyleyin� deme erefine eri mi tim. O günden bugüne 
bildi im kadaryla sadece bir tane davada böyle bir görü  göndermi  idi Kurum, 
ta ki bu çok yeni geli melere kadar. Artk 9/3�ün kullanld n görüyoruz ve 
bunu sevinçle kar lyorum. E er mevzuatta yaplacak bir de i iklik söz konusu 
olursa, bu mekanizma elbette güçlendirilebilir. Böyle bir mevzuat de i ikli i 
dü üncesi u anda ortada var. Ben de Rekabet Kurumu�nun Rekabet 
Kanunu�nda de i iklik tasarsna temel olacak konularda benden istedi i yazl 
görü te fikirlerimi sunmaya çal tm ve bu arada uzla ma mekanizmasnn 
sa lamla trlmasyla ilgili görü lerime de orada yer verdim. Ama neticede bu 
mekanizma güçlendirilmese bile u anda Türk rekabet mevzuatnda uzla ma için 
yeterli hukukî dayanak var diye dü ünüyorum.  
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 Yalnz 9/3�ün konuya tersten yakla t n ve belli konularda yetersiz 
kald n da söylemek zorundaym. Dolaysyla bu hükmü amaçsal 
yorumlamamz lazm. 9/3�ün lafzna taklmamamz gerekti ini dü ünüyorum.  

 Önce 9. maddenin konuya tersten yakla t  dü üncemi açaym, sonra da 
yetersizli ine i aret etmek isterim. Ters olu unun anlam u: Maddede �ihlalin 
nasl sona erdirilece ine dair görü ünü bildirir� demek suretiyle öyle bir intiba 
yaratyor ki, Kurum yalnzca kendi kendine, yine çok fazla bir ileti im olmadan 
ihlalin nasl çözülece ine dair görü ünü olu turur ve �Yaparsan ne âlâ, yapmazsan 
ben de soru turmama devam ederim� mant  içerisinde bir ültimatom verebilir gibi. 
Halbuki tek tarafl, bir defalk ve ültimatom içeren uygulamalar yerine yahut bunlar 
kadar kar lkl ileti ime dayal, üzerinde u ra lan ve çözüm merkezli 
uygulamalarn da rekabet hukuku uygulamasna fayda getirece ini dü ünüyorum. 
�Bunlar kadar� dedi im, bazm ültimatom iyi bir ey olabiliyor.    O zaman 
ültimatomu tabii zaten Rekabet Kurumu gönderebilir bu 9/3�ü yine kullanarak. 
Nitekim Avrupa Birli i�nde Komisyon da zaman zaman ayn eyi yapyor.  

 Yani, zaman zaman uzla madaki ileti im mekanizmasnn ultimatom için 
kullanlmas da yerinde sonuç do urabilir. Örne in, Mays 2001 tarihinde tam 
Euro Avrupa Birli i sathnda yürürlü e girecekken 7 ülkede 150�ye yakn banka 
kendi aralarnda kambiyo rejimine ili kin olarak masraflar öyle bir ayarlyorlar 
ki, bu durum Euro�nun sa lkl yürürlü e girmesiyle ilgili bu bir tereddüt 
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yaratyor. Buna ba l olarak, Mays 2001'de uzla ma ile sona erdirilen      
WestLB ve Bank J. Van Breda soru turmasnda Komisyon 7 ülkedeki toplam  
150 bankaya Euro alanndaki paralarn döviz alm-satm masraflarn 
kararla trma ile ilgili politikalarna kar  soru turma açp bu ihlale derhal son 
vermelerini istemi , istedi i sonucu alnca da Euro�nun yürürlü e girmesiyle 
ilgili özel ko ullarn varl n da göz önüne alarak soru turmay kapatm t. 
Komisyonun burada yapt , 150 tane bankaya ültimatom mektuplar 
göndererek, e er bu uygulamay hemen kesmezsen soru turma açaca m 
hakknda demek.   Ve bankalarn yapt  da hemen bu uygulamaya son vermek. 
Bu seçimi do ru muydu Komisyonun? Çok do ruydu. Niye? Çünkü �iyi bir 
soru turma yakaladm, ben buradan nihai karara kadar bunu sürüklerim� derse, 
elinde iyi bir dava vard belki ama oradaki üstün nihai amaç Euro�yu bir an 
evvel sa lkl biçimde yürürlü e sokabilmekti. Dolaysyla da Komisyon�un hemen 
uzla p, daha do rusu artk buna uzla ma bile diyemeyece im, hemen ültimatomu 
verip, kar l nda gerekli tavr alp, pazar düzenleyip, Euro�nun giri ine gerekli 
kolayl  sa lamas gerekmekteydi. Dolaysyla tabii bu tip bir ültimatom faydal 
olabiliyor. Ama uzla ma kanallar sadece bununla snrl kalrsa, yani bizim 
rejimimiz için 9. maddenin 3. fkras salt lafzyla uygulanrsa, bu gerçek bir uzla ma 
mekanizmas de il. Bu son ya anan örneklerde bol bol toplantlar yapld n 
hukukçu dostum Uzman Mutlu Selçuk bana söyledi. Dolaysyla zaten 9/3�ün yakn 
zamanda olmas gerekti i gibi i letildi ini, gerçek bir uzla ma, kar lkl bilgi al -
veri i kapsamnda i letildi ini biliyorum ve bunu memnuniyetle kar lyorum.  

 Ters olmayan uzla ma mekanizmasnn nasl olmas gerekir? Te ebbüsle 
rekabet otoritesi prensipleri görü ür, ortak zemin te his edilen yerlerde te ebbüs 
bir taahhüd metni verir. Rekabet Kurumu bunlarn detaylaryla u ra mak 
durumunda de ildir. Neticede tela  hâlinde olmas gereken te ebbüstür burada. 
Prensipleri Rekabet Kurumu koyar, te ebbüs de, o prensipler dairesinde 
uzla abiliyorsa metodolojiyi koyar. Rekabet Kurumu, ba ka üye devlet rekabet 
otoritesi yahut Komisyon e er istiyorsa metodolojiye ili kin de söz söyler ama, 
belli bir tercihi yapmaz. Nitekim böyle oldu u durumda ortak zemin bir kere 
te his edilebilirse, prensipler olu turulabilirse ondan sonra hukukî güvence 
sa lanr. Aksi hâlde ya görü meler sürer ya da uzla ma denemeleri ba arsz 
olmu tur ve nihai karara gidilir. Yargsal süreç ba layacaksa o ba lar.  

 9/3�ün yetersiz olu una gelince, bundan kastm u: Maddedeki �görü � 
konsepti ve maddenin kaleme aln , görü  ba layc olmad  için sanki nihai 
karar alnmazsa tarafa yeterince güvence verilmiyormu  gibi bir intiba yaratyor. 
Bunun önüne geçmenin bir yöntemi, uzla lan hususlar hakknda bir de nihai 
karar almak olabilir; ama tabii bu hantalla trr rejimi. Benim Rekabet Kanunu 
de i ikli iyle ilgili olarak benden istenen yazl görü te de belirtti im üzere, 
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e er maddedeki uzla ma mekanizmas güçlendirilecekse, buna ili kin bir rejim 
getirmek söz konusu olabilir.  

 En önemlisi, az evvel IBM örne inde de anlatmaya çal tm, hiçbir 
durumda uzla ma ve sulh görü melerinin herhangi bir unsurunun paralel olarak 
devam eden soru turmada te ebbüs aleyhine sonuç yaratmyor olmas gerekir. 
Yoksa te ebbüs derhâl uzla ma görü melerinden çekilecektir. Bu hep böyle 
olmu tur. Avrupa Birli i�nde böyle bir ey ba ma gelmedi. Fakat Amerika�da 
aynen de böyle bir sebeple, �Bir dakika, burada asgari bir iyi niyet yok� denmi  
ve görü meler kesilmi tir. Bu da çok mantkldr zaten, zira e er siz, demin 
anlatt m iki güzergahta bir apkay giyerken belli bir bilgi al  veri inde 
gönüllülük gösteriyorsanz, sonra da verdi iniz bu bilgileri soru turmada 
birdenbire kar nzda aleyhinize delil olarak buluveriyorsanz elbette uzla ma 
görü meleri derhal kesilecek ve gömülen sava  baltalar aranmaya ba lanacaktr. 

üphesiz bir rekabet otoritesinin kendi ününe ve gelecekte uzla ma için veya 
ba ka bir sebeple herhangi bir te ebbüsten samimi bir i birli i bekleme 
olanaklarna en çok darbe vuracak hamle de �Bakn böyle bir taahhüd verdi bize 
iki ay evvel, i te kendi diliyle tutuldu, o da ikrar ediyor yapt n� tipinde küçük 
ve ksa vadeli hesaplara tenezzül etmesidir. Geli mekte olan bir ülkenin rekabet 
otoritesi tarafndan yaplm l  oldu u için bundan bahsettim. Att  ta  
ürküttü ü kurba aya de meyen bu tür hamlelerin uzun vadede olumlu sonuç 
verdi ini ben hiç görmedim. Genellikle o rejimde rekabet otoritesi ile 
te ebbüsler arasnda i birli i olanaklar ile ilgili kapanmas zor yaralar açmaktan 
öteye gitmemi , hatta ço unlukla hamlenin yapld  davada ve ksa vadede bile 
sonuç do urmam lardr. Te ebbüsün bu tip risklerden arnm  bir sistemde, 
ngiliz medeni yarg sisteminde �Without Prejudice Settlement� denilen tipte bir 

uzla ma sisteminde oldu unu görmesi lazmdr. Uzla ma görü melerinde 
tart lan konular ve verilen bilgiler uzla ma görü melerine münhasrdr ve 
paralel yürütülen bir soru turmada te ebbüs aleyhine kullanlmamalar gerekir. 
ngiliz medeni yarglama usulü örne ini bir daha kullanacak olursam, bu türde 

bilgi ve belgelerin aynen avukat-müvekkil arasndaki görü melerde oldu u gibi 
hukuki imtiyaz statüsü açkça tannm tr. Buna �Without Prejudice Privilege� 
denmektedir ve bu imtiyaza sahip bilgi ve belgeler yarglama usulünde kar  
taraf tetkikine tabi de ildir. Mutlaka bu verdi im örnekteki kadar yo un bir 
güvencenin mevzuatla getirilmesine en azndan ilk a amada belki gerek yoktur 
ama te ebbüs ancak güvende oldu unu bir biçimde hissederse çok ciddî bir bilgi 
ak na meyledebilecektir. Bu da daima göz önünde bulundurulmaldr. 
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 Kullanaca m en son yans da bu. Uzla ma ve sulh konularnn u 
a amada tart maya açlm  olmasndan müthi  heyecan duyuyorum ve çok 
erken bir a amada çok iyi bir noktada bunu tart maya ba lad mz 
dü ünüyorum. Ayrca bu önemli konuda benim görü lerimi sabrla dinledi iniz 
için de gurur duydum. Te ekkür ederim. Yalnz, bu sunuma yakla k bir saat 
evvel futbolla ba ladk, futbolla da bitirelim. 

 E er bu uzla ma mekanizmas yarm i letilirse yahut eksik hukuki 
güvenceyle kullanlrsa tatsz sürprizler olabilece i uyarsn hem avukat 
arkada lara hem Rekabet Kurumu�na belki kapatrken tekrar yapmak lazm. 
Çünkü yarm i letilen yahut eksik hukukî güvenceyle i letilen durumlarda 
uzla mann çok aleyhe i leyebilmesi de söz konusu. Bu sürprizlerden biraz 
kendimizi korumamz lazm.  

 Öte yandan, e er uzla ma kültürünü burada rekabet                                   
hukuku uygulamamzda hakkyla yerle tirebilirsek, soru turmalarda ileti imi 
sa layabilirsek, bunun rekabet hukukunun bunun sonsuz katks olaca n ve 
dolaysyla Rekabet Kurumu�nun Türkiye�deki amaçlarna ula makta çok büyük 
katks olaca n da dü ünüyorum. 

 
 


