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REKABET HUKUKU 

GİZLİLİK HÜKÜMLERİNİN YAN SINIRLAMA REJİMİ ÇERÇEVESİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ: MÜDAHALE GEREKLİ  Mİ? 

Av. Gönenç GÜRKAYNAK (ELİG Ortak Avukat Bürosu)                           
Av.Hakan ÖZGÖKÇEN  (ELİG Ortak Avukat Bürosu)                           

 
 

 “Müdahale gerekli mi?” sorusu iki biçimde de anlaşılabilir: Yoğunlaşma doğurucu anlaşmaların gizlilik 
hükümleriyle ilgili olarak Rekabet Kurulu kararlarıyla gerçekleştirilen müdahaleler gerçekten gerekli mi? 
Rekabet Kurulu’nun yoğunlaşarak artan “gizlilik hükümlerini de rekabet etmeme hükümleri kadar ciddiye 
alıp yan sınırlama değerlendirmesinin tüm unsurlarına konu etme ve çoğunlukla bu düzenlemeleri 
kırpma” eğilimine müdahale gerekli mi? 

İlk soru akademik bir soru ve biz buna cevap arayacağız. İkinci soru ise, akademik çalışmalar yapan 
avukatların haddini aştığına göre, Rekabet Kurumu bünyesinde bu çalışma da kullanılarak sorulmaya ve 
tartışılmaya başlanacağını umduğumuz sorudur. 

Rekabet Kurulu’na bildirilen izne tabi yoğunlaşmalarda, bildirime tabi işlemi düzenleyen ve/veya işleme 
taraf olan teşebbüslerce ek bir anlaşma ile öngörülen ve rekabet etmemeye, adam ayartmamaya yahut 
gizliliğe ilişkin yükümlülüklere yönelik değerlendirmeler yapıldığı ve konuya ilişkin belirli kriterler 
getirildiği bilinmektedir. Avrupa Birliği uygulamasından farklı olarak, başvuru sahibinin konuyu kendi 
değerlendirme alanında tutmuş ve “bu konuda bir değerlendirme yahut güvence istemiyorum” diyerek 
meseleyi kapsam dışına taşımış olması imkanı da yoktur. Bu imkanın olmaması da kendi içinde 
anlaşılabilir. Zira, henüz yeterince oturmamış bir rekabet hukuku kültürü perspektifinde yapılacak iç 
değerlendirme yetersiz kalabilir ve teşebbüslerin uzun vadeli rekabet hukuku riskini beraberinde 
getirebilir. Bu yönden, ana işlem dokümanı rekabet etmeme düzenlemesi, adam ayartmama 
düzenlemesi yahut gizlilik düzenlemesi getiren veya bir ek anlaşma ile bu sonuçlara ulaşılan her bir 
bildirimde mutlaka yan sınırlama değerlendirmesi yapılması prensibinin anlaşılabilir bir tarafı vardır.  

Öte yandan, Rekabet Kurulu’nun “rekabet etmeme” düzenlemesi olmayan diğer iki türdeki düzenlemeye 
de aynı ağırlıkta değerlendirme kriteri getirdiği ve bu bakımdan özellikle “gizlilik” hükümleri söz konusu 
olduğunda AT rekabet hukuku uygulaması ile ciddi bir uçurum yaratmaya başladığı görülmektedir. 
Elbette, adam ayartmama hükümlerinin rekabet etmeme hükümleriyle aynı kaderi paylaşması ve birinin 
diğerinin rejimini takip etmesi esastır. Teoride sık tekrar edilen ve AT Komisyonu’nun ilgili tüzüğünde de 
yer alan bu prensip AT rekabet hukuku uygulamasında daha esnek takip edilmekte ve adam ayartmama 
düzenlemelerinin rekabete doğrudan etki potansiyeli göz önüne alınarak  pozisyon alınmaktadır. 
Rekabet Kurulu ise bu prensibe daha sıkı sıkıya bağlı bir görüntü çizmektedir. Ortada bir prensip 
olduğuna göre bunun başlı başına kınanabilecek bir yönü yoktur. Yine de, temel olan sözleşme 
serbestisi olduğuna ve gereksiz müdahalelerden kaçınmak da her rekabet otoritesinin ana özlemi olmak 
durumunda olduğuna göre, rekabet etmeme ve adam ayartmama düzenlemelerine birbirinin tıpkısı 
kıyafetleri giydirmeye çalışmak yerine içerik değerlendirmesini asli olarak etki yönünden yapmak çok 
daha tavsiye edilebilir bir politika tercihi olacaktır. Bu yazının konusu “gizlilik” hükümlerinin 
değerlendirilmesiyle ilgili olarak gelinen nokta olduğu için, adam ayartmama hükümlerinin 
değerlendirilmesinde bir miktar katı kaldığı söylenebilecek olan Rekabet Kurulu uygulamalarının 
detayına burada girmeyeceğiz. 

“Gizlilik” hükümlerinin değerlendirilmesi bakımından karşı karşıya kalınan tablo çok daha dramatikltir. AT 
rekabet hukuku uygulamasında çok daha esnek bir çizgi benimsendiği ve bu hükümler yan sınırlama 
değerlendirmesi kapsamının “sınırında” duran düzenlemeler olarak düşünüldüğü halde, Rekabet Kurulu, 
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özellikle son dönemde, yoğunlaşma yaratan ana işlem sözleşmelerinde (hisse devri sözleşmesi, 
birleşme sözleşmesi, ortak girişim sözleşmesi, hisse değişim sözleşmesi, vb.) yer alan tüm “gizlilik” 
hükümlerini doğrudan “rekabet etmeme” düzenlemesi getiren hükümlerle aynı potada değerlendirme 
eğilimi göstermiştir. Buna bağlı olarak, bugüne kadar AT rekabet hukuku uygulaması yönünden en ufak 
bir soru işareti yaratmamış ve AT Komisyonu tarafından aynen izin verilmiş onlarca hisse devri 
anlaşması, Türkiye’de gizlilik hükümlerinin kısaltılması veya daraltılması şartına bağlı olarak izin 
alabilmişleridir.  

AT rekabet hukuku uygulamasında adı konulmamış bir uygulama prensibi olarak artık iyice yerleşmiş 
bulunan yaklaşım şudur: Bir gizlilik hükmünün, özellikle teknik know-how korumaya yöneliyorsa, 
tarafların meşru ticari menfaatlerini koruyor olduğunun kabulü esastır ve ancak eğer söz konusu hüküm 
açıkça rekabet etmeme amaçlarına yönelecek kadar maksatlı tasarlanmış ise bu durumda süresine 
veya kapsamına müdahale anlamlı olabilir. Bu istisnai durum son derece seyrek görülmektedir. 

Rekabet Kurulu’nun ilgili kararları incelendiğinde, “rekabet yasağı”na ilişkin olarak ortaya konan 
değerlendirmelerin “gizlilik ve sır saklama”ya ilişkin değerlendirmelerle aynı olduğu gözlenmektedir.  

Ne yazık ki, Rekabet Kurulu’nun gizlilik ve sır saklama hükümlerine müdahelelerinin bir bölümün 
gerekçesi de kararlardan anlaşılamayabilmektedir. Müdahalelerin yoğun ve sık ama istikrarsız oluşuyla 
beraber bu durum da dikkate alındığında, işleme taraf teşebbüslere tam bir hukuki güvenlik 
sağlanamaması ve en nihayetinde ciddi mesai ve maddi fedakarlıklarla gerçekleştirilen sofistike 
işlemlerin ayrılmaz ve köklü bir koşulunun hemen kapanış öncesinde yeniden müzakereye açılması gibi 
sıkıntılı ve işlemin akibetini tehlikeye düşüren sonuçlar kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu çalışma rekabet hukuku perspektifinden devralmalarda tali olarak çoğunlukla satıcıya yüklenen (1) 
gizlilik ve sır saklamaya ilişkin yükümlülüklerin Türk rekabet hukuku ve Avrupa rekabet hukuku 
uygulamasında ele alınışını emsal kararlar çerçevesinde değerlendirmeyi ve uygulamalara ilişkin daha 
sağlıklı bir zemin yaratılmasına hizmet edeceğini umduğumuz öneriler ileri sürmeyi hedeflemektedir. 

A. GENEL OLARAK YAN SINIRLAMALAR  

Rekabet hukuku uygulamasında yan sınırlama kavramını, rekabeti kısıtlayıcı bir unsur barındırmakla 
beraber ana işlevi yönüyle rekabeti sınırlayıcı olmaktan ziyade ana işlemin varlığı için gerekli meşru bir 
ticari menfaati koruyan ek hükümler olarak tanımlayabiliriz. (2) Dolayısıyla, aslında rekabeti kısıtlayıcı bir 
unsur barındırmakla beraber yan sınırlama olarak nitelenmek suretiyle izin verilen ek sınırlamalar 
“yoğunlaşmanın yürütülmesiyle doğrudan ilgili ve gerekli”dir. (3)Yan sınırlamalar, genel olarak “rekabet 
yasağı”, “istihdam etmeme ve adam ayartmama” ve “gizli bilgilerin kullanılmasını ve ifşa edilmesini 
engelleyen yasaklamalar” biçiminde ortaya çıkmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları içerisine 
gizlenmiş, know-how lisansı görüntüsü veren veya kaynağını tedarik düzenlemelerinden alan 
sınırlamalara rastlanması ve bunlar için yan sınırlama değerlendirmesi yapılması da mümkündür. 

Yan sınırlamaların tanınmasının arkasında yatan en önemli neden, taraflardan birinin yoğunlaşma 
işleminin kapanışını takiben yapılan yeni işlemlerle ana işlemi anlamsız ve içi boş kılma olasılığının 
giderilmesidir. Böylece işlemden beklenen faydaların bu faydaların karşılığı olarak hesap edilen 
meblağın ödenmesinden sonra bilinçli hamlelerle zarara uğratılması olasılığını giderecek sözleşme 
hükümlerine hayat alanı tanınmış ve uzun vadede yoğunlaşma işlemlerinin “anlamlı” kalmasının yolu 
açık tutulmuştur. Gerçekten de, örneğin devralma işlemlerinde, devralanın devraldığı know-how ve 
müşteri portföyünü koruyabilmesi ve karşılığı ödenmiş olan bu değerin üzerine inşa ederek yeni bir 
değer oluşturabilmesi için, devredenin rekabetinden arınmış makul bir süreye gereksinimi vardır. Bu 
çalışmanın asli konusunu gizlilik ve ifşa etmeme yükümlülüklerinin Türk rekabet hukuku uygulamasında 
yan sınırlama değerlendirmesine tabi yeri oluşturduğu için, bu noktada yalnızca genel olarak yan 
sınırlamaların hangi çerçeve içerisinde kabul edilebilir görüldüğüne ilişkin genel bilgi vermekle 
yetiniyoruz.  

Rekabet Kurulu tarafından da benimsendiği üzere, Avrupa Topluluğu Komisyon Kararları, tüzük (4) ve 
genelge hükümleri uyarınca, rekabete ilişkin kısıtlamaların bir yoğunlaşma işleminin yan sınırlaması 
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olarak görülerek kabul edilebilir bulunması için dört koşulun varlığı gereklidir: Sınırlamanın işlev görmesi 
için sahip olması zorunlu olan kapsamı aşmaması, konu yönünden ojektif ve makul olması ve 
kendisinden beklenen meşru faydayı gerçekleştirmesi için gereken makul süreyi aşmaması. 

Yan sınırlamalar birleşme veya devralmaların uygulanmasında zorunlu olmalıdır. Diğer bir ifade ile bu 
sınırlamaların olmaması durumunda birleşme veya devralmanın uygulamaya konulamayacağı veya 
ancak daha belirsiz ve zor şartlarda, çok daha uzun bir sürede ve yüksek maliyetle uygulamaya 
konulabileceği bir noktada bulunuluyor olması gerekir. Bir sınırlamanın yoğunlaşma için gerekli olup 
olmadığını belirlerken sınırlamanın süresi, konusu ve coğrafi uygulama sahası da önem taşımaktadır. 
Eğer birleşme ve devralmanın uygulanabilmesi için bu sınırlama dışında aynı etkiyi sağlayacak 
alternatifler mevcut ise, teşebbüslerin objektif olarak rekabeti en az kısıtlayıcı olan yolu seçmesinin 
gerektiği ve dolayısıyla eldeki sınırlamaya yan sınırlama statüsü verilemeyeceği kabul edilmiştir (5) 

Bu genel açıklamalardan sonra, gizlilik hükümlerine odaklanmak yerinde olacaktır:  

 

B. AVRUPA TOPLULUKLARI REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA GİZLİLİK 
HÜKÜMLERİNİN TABİ OLDUĞU ESASLAR  

Komisyon’un yan sınırlamalara ilişkin tüzüğünün 26. maddesinde istihdam etmeme ve gizli tutma 
hükümlerinin rekabet yasakları ile aynı etkiyi doğurması nedeni ile rekabet yasaklarına uygulanan 
zorunlu olması, objektif olması, makul olması ve makul bir süreye bağlanması gibi unsurları 
barındırması gerekliliğine işaret etmektedir.  Hükmün devamında ise rekabet yasaklarına ilişkin know-
devrinin bulunup bulunmamasına bağlı olarak kabul edilen 2-3 yıllık makul sürenin gizlilik hükümlerinin 
konusunu müşteri, fiyat ve miktarın oluşturması durumunda aynen uygulama alanı bulacağı, teknik 
know-how’a ilişkin gizlilik hükümlerinin ise istisnai olarak ve kabul edilebilir bir zemine oturtulması 
durumunda 2-3 yıldan daha fazla bir süre uygulama alanı bulabileceği belirtilmektedir.Nitekim aşağıda 
belirtilen Komisyon kararları da bu prensibi destekler niteliktedir: 

 30.04.1992 tarihli ve IV/M.197 sayılı Solvay/Laporte kararında Komisyon müşteri, fiyat ve 
miktara ilişkin ticari sırların alıcıyı işleme ilişkin sözleşmede belirlenen rekabet etmeme yasağının 
uygulanma süresini aşacak bir şekilde pazardan uzak tutacak bir engel oluşturması nedeni ile bu 
bilgilerin ifşa edilmemesine ilişkin sürelerin rekabet etmeme yasakları ile paralel olarak düzenlenmesi 
durumunda yan sınırlama olarak değerlendirileceğini belirtmiştir. Ancak Komisyon ticari sırlar ile teknik  
know-how arasında keskin bir ayırıma gitmiş ve teknik know-how’ın mal varlığı ile birlikte alıcıya 
geçmesi nedeni ile süresiz olarak belirlenen know-howa ilişkin düzenlenen gizlilik yükümlülüğünün yan 
sınırlama olarak kabul edilebilir olduğunu ve satıcının her halukarda rekabet etmeme yasağının 
süresinin dolmasından sonra yeni teknoloji veya know-how ile pazara tekrar girmesinin mümkün 
olduğunu belirterek süresiz olarak know-how’ın gizli tutulmasına ilişkin hükme herhangi bir itirazda 
bulunmamıştır. 
 29.04.1998 tarihli ve 4064/89 sayılı ICI/Williams kararında da Komisyon yukarıda belirtilen 
karardaki ile aynı gerekçeyi kullanarak teknik know-how içeren bilgilere ilişkin yasağın süresinin rekabet 
etmeme yasağının süresini aşan bir süreç için öngörülmesini uygun bulmuş ancak müşteri, fiyat ve 
miktara dair ticari sırlara ilişkin gizlilik yükümlülüklerinin ancak rekabet etmeme yasağı ile örtüşen bir 
zaman diliminde uygulama alanı bulmasına hükmetmiştir. 

Komisyon devir işleminin bir parçası olan ve teknik know-how içeren gizli bilgiler haricinde kalan 
bilgilerin gizli tutulmasına yönelik düzenlemeleri ise istikrarlı bir şekilde rekabet etmeme yasakları ile 
paralel olarak değerlendirmekte ve bu hükümlerin uygulanabilirlik süresini çoğunlukla 2-3 yılla 
sınırlamaktadır (6) 

Komisyon, müdahale edeceği zaman, rekabet yasağının süresini aşan gizli tutma ve/veya ifşa 
etmemeye ilişkin düzenlemelerin arkasında yatan nedenin açıklanmasını açıkça talep etme taraftarıdır. 
Bu tutum bildirime taraf teşebbüslere, Komisyon’un kararını vermesinden önce Komisyon’u “ikna” 
edebilecekleri geniş sayılabilecek bir alan bırakmakta ve arzu edilen hukuki güvenliği sağlamaktadır. 
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Türk rekabet hukuku uygulamasında ise, aşağıda yer verilen örnek kararlar eşliğinde daha iyi 
saptanacağı üzere, şu ana kadar konuya ilişkin olarak teşebbüslere hukuki güvenlik sağlayabilecek 
yerleşmiş bir uygulama gözlemlenememektedir. 

C. TÜRK REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA GİZLİLİK HÜKÜMLERİNİN TABİ OLDUĞU 
ESASLAR  

Türk rekabet hukukunda yan sınırlamalara ilişkin herhangi bir objektif hukuk normu bulunmaması ve 
Kurul’un konuya ilişkin kararlarında da çoğu zaman doyurucu açıklamaya yer verilmemesi nedeniyle, 
Rekabet Kurulu’nun belli bir zaman anında gizlilik hükümlerinin yan sınırlama olarak değerlendirilmesi 
konusuna ilişkin tutumunun tam olarak ne olacağını kestirebilmek oldukça güçtür. Kurul bazı 
kararlarında 2-3 yıllık süreleri aşacak şekilde uygulanması arzulanan gizlilik hükümlerine hassas 
davranarak işleme taraf teşebbüslerden gerekçelerini açıklamalarını talep etmiş ve ardından bu daha 
uzun sürelerle hükme izin vermiş, bazı kararlarda herhangi bir açıklama talep etmeden ve işlemin 
sübjektif koşullarına dair herhangi bir bilgi sahibi olma gereği duymadan direkt olarak süreleri 2 veya 3 
yıl ile sınırlamış, bazı kararlarında ise teknik know-how ile ticari bilgi arasında ayırım yaparak hükme 
varımıştır. Benzer nitelikteki başka işlemlerde bu ayırıma gidilmeksizin tek tip hüküm getirilmesi de söz 
konusu olmuştur. 

Bu noktada gizlilik hükümlerinin rejimiyke ilgili sıkıntının daha iyi ortaya koyulabilmesi için kendimize ait 
sözleri azaltıp Rekabet Kurulu’na ait söz ve değerlendirmeleri artırmamız gerekmektedir. Türk rekabet 
hukuku disiplini ile uğraşan hukukçu, iktisatçı ve akademisyenlerin yan sınırlamalar alanında kaynak 
olarak kullanabilecekleri tek araç şu ana kadar verilmiş olan kararlardır. Dolayısıyla, bunlara yönelik bir 
derleme yapılmasının bu çalışmanın amacına en iyi şekilde hizmet edeceğini ve çelişkilerden doğan 
hukuki belirsizliği ortaya koyacağını düşünüyoruz. 

(C-I)  Rekabet Kurulu’nun Gizlilik Hükümlerinin Süresine Müdahele Ettiği Kararlar  

Basf/Johnson 06-46/595-167 / 29.06.2006:“Söz konusu devralma işleminde rekabet yasağının yanı 
sıra gizliliğe ilişkin bir hüküm de yer almaktadır. Satın Alma Anlaşması’nın 13.05 nolu maddesinde 
düzenlenen Gizliliğe ilişkin hükümde: “Kapanış tarihinden itibaren ve sonra beş yıllık bir dönem için, 
Alıcının adına ve yararına olması dışında Satıcılar, Gizli Bilgiyi kesin güven ve gizli olarak tutacak ve 
herhangi bir kişi veya is birimine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir gizli bilgiyi herhangi bir 
zamanda kullanmayacak, yayınlamayacak, iletmeyecek, ifşa etmeyecek veya açıklamayacak veya 
herhangi bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü taraflara bunları yapmak için yardım etmeyecek ve ilgili 
Bağlı Şirketlerinin de bu doğrultuda hareket etmelerini sağlayacak.” ifadeleri yer almaktadır. 

Birleşme devralma işlemlerinde satıcılara ya da işlemin taraflarına getirilen gizlilik yükümlülükleri de 
rekabet yasakları gibi işlev görmektedir. Bilindiği gibi gizlilik hükümleri de rekabet yasakları gibi 
devralma işleminin asli unsurlarından biridir. Devralma işlemi çerçevesinde elde edilebilecek know-how 
ya da müşteri bilgileri gibi bilgilerin belirli süreler ile kamuya ya da rakip teşebbüslere ifşa edilmemesi 
devralma işleminden elde edilmesi beklenen faydayı korumaya yöneliktir. Bunun yanında devreden 
tarafın sektörde faaliyet gösterdiği esnada edinmiş olduğu know-how ya da müşteri listeleri gibi bilgileri 
gereğinden fazla bir süre gizli tutması, rekabet yasağında olduğu gibi pazara giriş engeli etkisi 
doğurabilecek niteliktedir. Söz konusu devralma işlemini düzenleyen Satın Alma Anlaşması’nda yer alan 
gizlilik yükümlülüğü, rekabet yasağı yükümlülüğünde olduğu gibi know how ve müşteri bilgileri gibi 
unsurları içerdiğinden, yan sınırlama olarak nitelendirilebilmesi için rekabet yasağı ile paralel olarak, üç 
yıl ile sınırlandırılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.” 

Unicema/Lubricants 06-46/602-173/29.06.2006:“Bildirim konusu işlemin hukuki dayanağını oluşturan 
Alım-Satım Sözleşmesi’nin “BP’nin taahhüdü” baslıklı 13. maddesinde “… Satıcı Grup’un…, kendi ya da 
başkalarının amaçları için hiçbir zaman, fikri mülkiyet ile ilgili bilgileri veya İşle ilgili herhangi bir bilgiyi 
kullanmayacağını veya yayınlamayacağını ya da başkalarına açıklamayacağını…” ifadesi yer 
almaktadır. Bu yasağın kapsamı satışa konu isle ilgili bütün bilgileri içermektedir. Avrupa ve Türkiye 
uygulamalarında gizlilik hükmü, rekabet yasağıyla aynı biçimde değerlendirilmekte ve bu düzenlemenin 
kısıtlayıcı etkisinin rekabet yasağının kısıtlayıcı etkisini asamayacağı kabul edilmektedir. Dolayısıyla 
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anılan düzenlemenin, rekabet etmeme yükümlülüğü ile aynı süre boyunca geçerli olması gerekmektedir. 

Bu sınırlamanın da süre açısından rekabet yasağına ilişkin maddeye paralel olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Aksi halde üç yılla sınırlanan rekabet yasağı süre bakımından fiilen sınırsız hale 
gelecek ve satıcının ileri bir tarihte pazara yeniden girmesi makul olmayan bir biçimde engellenmiş 
olacaktır. Dolayısıyla sözleşmenin 13. maddesindeki bu kısıtlamanın süresinin de rekabet etmeme 
yükümlülüğü ile aynı süre geçerli olacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.” 

Bal Tüketim/Türk Henkel 07-11/65-20 – 1.2.2007:“Devralma konusu işlemde, Türk Henkel tarafından 
Bal A.S.’ye devredilen Malvarlıkları arasında, ürün spesifikasyonları, araştırma-geliştirme bilgileri, üretim 
ve kalite kontrol bilgileri yer almakta, dolayısıyla belirli bir know-how devredilmektedir. Bu çerçevede, 
Üretim Sözleşmesi’nin 11. maddesinde yer alan 5 yıllık gizlilik yükümlülüğünün 3 yıla çekilmesi 
gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Öte yandan Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi’nin 10. 
maddesindeki gizlilik yükümlülüğü, sadece faaliyete ilişkin bilgilerin ve ticari sırların ifşa edilmemesine 
ilişkin olarak düzenlenmiş ve bu bilgilerin kullanımına ilişkin bir sınırlama getirmemiştir. Bu açıdan, 
getirilen yükümlülüğün pazardaki rekabet üzerinde bir etkisi olmadığı kanaatine varılmıştır. Varlık Alım 
ve Satım Sözleşmesi’ndeki gizlilik hükmünün yan sınırlama olarak değerlendirilebilecek rekabeti 
kısıtlayıcı nitelikte bir yükümlülük olmadığından, 4054 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceği 
sonucuna ulaşılmıştır.” 

Koch/Dupont  04/17-149/32 – 26.02.2004:“Anlaşmanın 5.9 maddesinde tanımlanan rekabet yasağının 
ve 5.20'de tanımlanan "Gizlilik" maddesinin gerekçesine ilişkin bilgi talep edilmesi üzerine, söz konusu 
kısıtlamaların gerekçesi tarafça su şekilde açıklanmıştır: "Rekabette Bulunmama hükmü, DuPont’un, bu 
ürünleri satan Invista’nın yürüttüğü is alanlarına, yedi yıl boyunca tekrar girmemesini sağlamaya ve 
genel olarak Koch’un, Koch iştiraklerinin malzeme sağlayacabileceği DuPont’un iş alanlarına yedi yıl 
boyunca girmemesini sağlamaya yöneliktir. 

Taraflar, halihazırda rekabet halinde olmadıkları gibi, bildirime konu İşlem nedeniyle, çesitli naylon ve 
spandeks islerinde, Koch iştirakleri Invista’nın kolayca yerine geçecektir. Baska bir ifadeyle, İşlemin 
tamamlanmasından sonra, Invista zaten DuPont için belirli malzemelerin sağlayıcısı olduğundan, Koch 
iştirakleri DuPont’a bu malzemeleri (dikey tedarik seklinde) sağlamaya devam edecektir...Bölüm 5.9’daki 
sınırlamanın altında yatan temel amaç, özünde DuPont’un know-how ve patent haklarını 
korumaktır……………………………………………………………………………………………… 

Ticari itibar ve know-how devrini içeren devir işlemlerinde öngörülen yan kısıtlamalara üç yılı asmayacak 
şekilde Rekabet Kurulu tarafından izin verilmektedir. İstisna olarak, know-how’ın kapsamının veya 
yapısının gerektirmesi durumda üç yılın üzerinde yan kısıtlama gerektiren devralma işlemlerine de izin 
verilebilmektedir. Dosya konusu islem hem know-how devrini hem de ticari itibar devrini içermektedir. 
Ayrıca söz konusu işlemde yukarıda yer verilen ve taraflarca öne sürülen rekabet etme yasağı ve gizlilik 
hükümlerine ilişkin gerekçeler, devir işlemi bağlamında alıcı tarafından yapılan yatırımın büyüklüğü, fikri 
mülkiyet haklarının kapsamı, müşteri bağımlılığı gibi unsurlar göz önünde bulundurulduğunda alıcının 
yapacağı yatırımlardan tam olarak yararlanabilmesi için, anılan yan sınırlamaların süresinin üç yıldan 
fazla olmasını makul gösterebilecek niteliktedir. Ayrıca, DuPont’un devretmediği EP (engineering 
polimer) faaliyetleri ile devredilen Invista’nın naylon ve elastan faaliyetlerinin yakından ilgili olması 
nedeniyle alıcıya getirilen rekabet yasağı devir işlemi ile doğrudan ilgili ve zorunlu olarak kabul 
edilebilecektir. Ancak bugüne kadarki konuya ilişkin Rekabet Kurulu kararları göz önünde 
bulundurulduğunda; satın alım sözleşmesindeki rekabet yasağı ve gizlilik hükümlerinin Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları dahilinde beş yıl süre ile sınırlandırılması gerektiği kanaatine varılmıştır.” 

Lanxess/BASF 06-46/596-168 – 29.06.2006:“Satın Alma Sözleşmesi’nin 25.2’nci maddesinde 
“Lanxess, yalnızca SAN ticaretini ilgilendiren tüm bilgilerin gizliliğini, bu bilgilerin bu yükümlülük ihlal 
edilmeden alenen duyurulmus olmasının, Lanxess’in yasal olarak bunları gözler  önüne sermekle 
yükümlü olmasının veya alıcının bu bilgilerin gözler önüne serilmesini onaylamış olmasının haricinde, bu 
sözlesmenin akdinden önce olduğu gibi aynı kapsamda muhafaza etmekle, üçüncü şahıslara 
iletmemekle ve kendi amaçları için kullanmamakla yükümlüdür.” ifadeleri yer almaktadır.  
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Yine Satın Alma Sözleşmesi’nin eki olan Lisans İade Sözleşmesi’nin 4. ve 5. maddelerinde taraflar 
Lanxess’in gizlilik yükümlülüğünü hüküm altına almışlardır. Sözleşmenin 4. maddesine göre; “Lanxess, 
Bilgi Birikimini üçüncü şahıslara karşı gizli tutacağını ve bir duyuruya yol açabilecek tedbirler almamayı 
taahhüt eder. Lanxess, yasal olasılıklar kapsamında Bilgi Birikimi hakkında bilgiye sahip veya bu bilgiyi 
edinmii olan personelini gizlilik konusunda aynı yükümlülükle mükellef  tutmayı taahhüt eder. Bu koşul, 
Lanxess’e bağlı kuruluşlar ve diger üçüncü şahıslar (tedarikçiler, ücretli imalatçilar, vs.) için de 
geçerlidir.” Sözleşmenin 5. maddesinde ise; “Lanxess, Bilgi Birikimini bu Satın Alma Sözleşmesinin 
akdedildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) yıl süreyle gizli tutmayı taahhüt eder” ifadesi hüküm altına 
alınmıştır. Bu yükümlülüğe benzer bir yükümlülük de, SAN Bilgi Birikimi Lisans Sözleşmesi’nin 5. 
maddesi ile BASF’a getirilmiştir. Söz konusu maddelerde BASF’a ve Lanxess’e satışa konu faaliyetin 
bilgi birikiminin ifsa edilmesi yasaklanmıştır. Devralan taraf olması itibarıyla BASF’a getirilen gizlilik 
hükmünün rekabeti sınırlayıcıherhangi bir etkisi bulunmayacaktır.  

Ancak devreden taraf olması itibarıyla Lanxess’e getirilen Satın Alma Sözleşmesi ile süresiz, Lisans 
İade Anlaşması ile de 15 yıllık gizlilik yükümlülüğü için benzer bir durum söz konusu değildir. Bilindiği 
gibi birleşme/devralma işlemlerinde satıcılara getirilen gizlilik yükümlülükleri rekabet yasakları gibi işlev 
görmektedir. 

Bunun en önemli nedeni yoğunlasma taraflarının o işleme konu teşebbüsün her türlü bilgisine nüfuz 
edebilmesi, dolayısıyla kapsamı çok geniş olan bu bilgileri kullanmasının engellenmesinin pazara giriş 
engeli etkisi dogurabilecek olmasıdır. 

Diger yandan rekabet yasakları gibi gizli tutulan bilgiler de devralan açısından devralma isleminin esaslı 
bir unsuru olabilmektedir. Bu çerçevede gizli bilgi olarak nitelendirilen hususlar arasında yer alan bilgi 
birikiminin gizli tutulması hükmünün içerisinde rekabet yasağı kapsamındaki know how ve müşteri 
bilgileri gibi unsurların da yer alma olasılığı bulunduğundan, Lanxess’e getirilen tüm gizlilik 
yükümlülüklerinin –teknik know how niteliğindeki bilgilere ilişkin gizlilik yükümlülüğü hariç- 
rekabet yasağı ile paralel olarak, üç yıl ile sınırlandırılması uygun olacaktır.” 

Eksen Makine 06-45/578-158 – 22.6.2006:“Gizlilik yükümlülüklerin rekabet yasakları gibi işlev 
görebileceği bilinmektedir. Bunun en önemli nedeni yoğunlaşma taraflarının o isleme konu teşebbüsün 
her türlü bilgisine nüfuz edebilmesi, dolayısıyla kapsamı çok geniş olan bu bilgileri kullanmasının 
engellenmesinin rekabet yasağı etkisi doğurabilecek olmasıdır. Gizlilik hükmü, rekabet etme yasağıyla 
aynı biçimde değerlendirilmekte ve bu düzenlemenin kısıtlayıcı etkisinin rekabet etme yasağının 
kısıtlayıcı etkisini asamayacağı kabul edilmektedir. Ancak, müşteri bilgilerine, fiyat ve miktar bilgilerine 
ilişkin gizlilik yükümlülüklerinin rekabet yasaklarına paralel sürelerle sınırlanması gerekirken, teknik 
know-how’a ilişkin gizlilik yükümlülüklerinin süresi daha uzun olabilmektedir. Bu çerçevede, teknik know-
how’a dair bilgiler dışındaki üretim, satış vb. bilgilere ilişkin gizlilik yükümlülüklerinin rekabet yasaklarına 
ilişkin düzenlemeye paralel olarak 3 yıl ile sınırlanması gerekmektedir” 

Karboğaz 06-47/647-181 – 6.7.2006:“Sözleşmede, ayrıca, Karboğaz’a gizli bilgilerin devredenler 
tarafından ifşa edilmesi süresiz olarak yasaklanmaktadır. İfsası yasaklanan gizli bilgiler Karboğaz’ın tüm 
ticari bilgileri, sırları, devralma müzakerelerine dair bilgiler ve teknik “know-how”u içerecek sekilde 
tanımlanmıştır. Genelde kamuya mal olmamış teknik “know-how”a dair bilgilere iliskin olarak, 
sözlesmede süresiz ifsa edilmeme yükümlülügünün  öngörülmesi makul kabul edilmektedir. Teknik 
know-how dışında kalan ticari bilgilerin ifşasının rekabet yasağından daha uzun bir süre yasaklanması, 
rekabet yasağının süresinin uygulamada yan sınırlama olarak uygun bulunan sürenin üzerine çıkmasına 
sebep olabilir. Bu nedenle, teknik “know-how”un ifsasına getirilen yasaklamanın süresiz olması uygun 
bulunurken, işleme izin verilebilmesi için bunun dosyadaki ticari bilgilerin ifşasına getirilen yasağın 
rekabet yasağının süresi olan 3 seneyle sınırlandırılması gerektigi sonucuna ulaşılmıştır.” 

Rekabet Kurulu’nun 5 Yıldan Fazla Süre İçin Öngörülmüş Olan (15 Yıla Kadar veya Süresiz)  
Gizlilik Yükümlülüklerine İzin Verdiği Kararlar 

3i/Danfoss A/S 04-79/1144-285 – 16.12.2004:“Rekabet hukukunda gizlilik hükmü, rekabet etme 
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yasağıyla aynı biçimde degerlendirilmekte ve bu düzenlemenin kısıtlayıcı etkisinin rekabet etme 
yasağının kısıtlayıcı etkisini aşamayacağı kabul edilmektedir.  

Ayrıca, teşebbüslerin ticari sırlarının korunması konusunda menfaatinin bulunması halinde üç yılı asan 
gizlilik hükümleri makul bulunabilmektedir. Devralmanın ve/veya ortaklığın sağlıklı bir sekilde devam 
etmesi için taraflar arasında güven unsurunun tesis edilmesi amacıyla bu düzenlemeler zorunlu olarak 
kabul edilmektedir. Malvarlığının önemli parçası niteligindeki teknik know-how’un  alıcıya devri söz  
konusu ise rekabet yasağını asan gizlilik hükümleri makul bulunmaktadır, ancak diger gizli bilgilere 
iliskin süresiz kısıtlamalar rekabet yasağı süresiyle sınırlandırılmaktadır.  

Uygulamada, tarafların gizlilik hükmünün varlık amacı ve süresinin uzunluk nedenine ilişkin 
gerekçelerinin makul bulunması halinde rekabet yasağını aşan gizlilik hükümlerine de izin verilmektedir.  

Rekabet Kurulu’nun çesitli kararlarında gizlilik hükmü değerlendirilmiştir. Hedef Holding Kararı’nda, 
gizlilik hükmü yan sınırlama olarak uygun görülmüstür. Gizlilik hükmünün yan sınırlama olarak 
nitelendirildiği Baymak/Baxi Kararı’nda gizliliğin, “taraflar arasında güven tesis etmek  suretiyle ortaklığın 
sağlıklı bir zeminde sürmesi için zorunlu” oldugu ifade edilmistir. Her iki kararda da süresiz nitelikteki 
gizlilik hükmü Kurul tarafından makul bulunmuştur. Son olarak, AGCO Kararı’nda rekabet yasağını asan 
gizlilik hükmü yan sınırlama olarak kabul edilmiştir. Anlaşma’nın 8.3. maddesinde süresiz nitelikte gizlilik 
hükmü getirilmiştir: “Satıcı isbu Sözleşmeyi imzalayarak, Sözlesme imza tarihinden sonra, DMS DK 
ve/veya DMS Korea tarafından sağlanan mevcut veya müstakbel hizmetlerle ilgili herhangi bir formül, 
bulus veya yeniliği, ya da DMS DK ve/veya DMS Korea’nın tedarikçi firmaları, müşterileri, faaliyetleri, 
finansman kaynakları, ticari uğraş veya işleri hakkında ya da bunlarla ilgili herhangi bir ticari sırrı, gizli 
know-how’ı veya gizli mali ya da ticari bilgiyi hiçbir zaman, her kim olursa olsun herhangi bir üçüncü 
sahsa ifşa etmeyeceğini ya da kendisine veya sair bir kişiye avantaj sağlamak amacıyla 
kullanmayacağını Alıcıya taahhüt eder; ancak (i) Satıcının (isbu Madde 8.3. hükümlerinin ihlal edilmedigi 
bir yolla) kamuoyuna mal oldugunu ispatlayabildiği bilgiler veya (ii) kanunen ifşa edilmesi gereken 
bilgiler bu hükmün dışındadırr.” Gizli bilginin kapsamının müşteri, ticari sır, know-how olduğu ve üçüncü 
kisilerle sınırlı olduğu dikkate alındığında, gizlilik hükmü yan sınırlama olarak kabul edilmiştir.” 

Bobst-Metso 03-84/1020-408 – 30.12.2003:“Malvarlığının önemli parçası niteliğindeki teknik know-
how’un alıcıya devri söz konusu ise rekabet yasağını aşan gizlilik hükümleri makul bulunmakta, ancak 
diğer gizli bilgilere iliskin süresiz kısıtılamalar rekabet yasağı sınırına çekilmektedir. 

Devralmada know-how aktarımı söz konusuysa ve bilgiler teşebbüs için önem arz ediyorsa rekabet 
yasağını aşan süre de kabul edilebilmektedir. Sözleşmenin 17.1.3. maddesi; “Gerçekleşme sonrasında 
on beş yıllık süre boyunca, İs veya Hedef Grup Şirketleriyle, müşterileri, tedarikçileri, ürünleri, finansal 
bilgileri, akdi düzenlemeleri, işi, is yöntemleriyle ilgili Gizli Bilgileri5 (Alıcı’nın, herhangi bir Hedef Grup 
Şirketinin ya da ilgili bölümlerinin bu bilgileri bilmesi gereken herhangi bir Devralanın memurları ve 
çalışanları hariç olmak üzere) herhangi bir üçüncü şahsa ifsa etmeyecek ya da bu bilgileri 
kullanmayacaktır...” şeklinde olup, bu madde ile 15 yıllık gizlilik hükmü getirilmiştir.  

Bu yasağa üç istisna getirilmiştir: Alıcı’nın isteği üzerine, yasal zorunluluktan kaynaklanan resmi 
makamlara yapılacak ifşaat, profesyonel danışmanlara yapılacak ifşaat ve kamuoyuna mal olan gizli 
bilgilerin açıklanması. Raportörlerce Bobst temsilcisine gizlilik hükmü süresine ilişkin gerekçeleri 
sorulmus, cevap yazısında özetle, sözleşme konusunu olusturan makinelerin üretimi ve montaj 
sürecinde yoğunluklu know-howun bulunması, üretim aşamasından önce dizayn ve tasarım süreçlerinin 
hayli zaman ve maliyet gerektirmesi, makinelerin spesifik olması ve müsteri portföyünün sınırlı olması 
nedenleriyle uzun bir gizlilik süresi öngörüldüğü belirtilmiştir . Kaldı ki, rekabet yasağı 2 yıl olarak 
öngörülmüştür. Devreden tarafından iki yılın sonunda bu bilgiler kullanılabilecektir, gizlilik sadece 
üçüncü kişiler için geçerli olmaya devam edecektir. Bu itibarla, 15 yıllık gizlilik hükmü makul bulunarak, 
yan sınırlama olarak kabul edilmiştir.” 

Peformance Fibers-Koch  06-53/683-190 – 20.7.2006:“Sözlesme’nin 12.2 maddesiyle gizli bilgilerin 
devredenler tarafından ifşa edilmesi Kapanış Tarihinden önce ve bunu izleyen 3 yıl, teknik know-how 
niteliğindeki bilgiler söz konusu olduğunda 15 yıl boyunca yasaklanmaktadır. İfşası  yasaklanan gizli 
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bilgiler Sözlesmenin 12.2 maddesinde tanımlanmıştır. Gizlilik hükmü, rekabet etme yasağıyla aynı 
biçimde değerlendirilmekte ve bu düzenlemenin kısıtlayıcı etkisinin rekabet etme yasağının kısıtlayıcı 
etkisini asamayacağı kabul edilmektedir. Ancak, kamuya mal olmamış “know-how”a dair bilgilere iliskin 
olarak, sözlesmede süresiz ifşa edilmeme yükümlülüğünün öngörülmesi makul bulunmaktadır. Kurul’un 
Eksen Makine  ve Karboğaz  Kararları’nda süresiz izin sadece teknik “know-how”la sınırlandırılırken 
Exel Lojistik  ve NV Bekaert/ Carclo5 Kararları’ nda “know-how”un yanında ticari bilgi ve sırların 
gizliliğinin süresiz olması da makul yan sınırlamalar olarak görülmüştür.  Bu nedenle gizli bilgiler için 
getirilen 3 yıl ifsa etme yasağı ile teknik know-how‘a getirilen 15 yıllık ifsa etme yasağı yan sınırlama 
olarak kabul edilmiştir.” 

Exel-Sunshine 03-58/674-307 – 21.8.2003 :“Anlaşma’da rekabet etme yasağı için 3 yıllık bir süre 
belirtilmiş olmasına ragmen, bilgi gizleme yasağı ile ilgili herhangi bir süre sınırı koyulmamıştır. 
Anlaşmada devreden taraf olarak belirtilen Sunshine Limited’in, Anlaşma’nın 1. maddesinde verilen ve 
çok kapsamlı olması ile dikkat çeken gizli bilgileri süresiz olarak kullanmama yükümlülüğüne girmesi, 
söz konusu şirketin gelecekte pazara girişini engelleyebilecek nitelikte olup, dolaylı olarak devralanı 
devredenin rekabetçi davranışlarından korumak için öngörülen rekabet yasağı süresini uzatmaktadır. 
Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak gerek Raportörlerin tarafların temsilcileri ile yaptığı 31.7.2003 
tarihli toplantıda gerekse bilgi isteme yazısına cevabi yazıda bazı gerekçeler ortaya konmustur. Buna 
göre; taraflar, gizlilik yükümlülüğünün 3 yıl süre ile sınırlı olmasının gizli bilgiler altında sayılan her bir 
kalem için geçerli olmaması gerektiğini, zira ticari sırlar, fikirler, geleceğe yönelik projeler, iş 
geliştirmeleri veya planları, satıs hedefleri ve bu hedeflerin saptanmasında kullanılan Transbeynak'a ait 
verilerin 3 yıl gibi bir süre ile kısıtlanmasının sakıncalı olduğunu, her işletmenin dinamik bir ünite olup 
kısa, orta ve uzun vadeli politika ve kararların etkisinin 3 yıldan sonraki dönemlerde ortaya 
çıkabileceğini, 3 yıldan sonra gizlilik ortadan kalkacağı için uzun vadede etkili bilgilerin açıklanmasının 
haksız rekabetin ortaya çıkmasına neden olacağını, bu durumda da alıcı şirketin rekabette dezavantajlı 
bir duruma getirileceğini öne sürmektedirler. Taraflarca ifade edilen bu kaygı ve gerekçelerin makul ve 
yukarıda sayılan gizli bilgiler için 3 seneden daha fazla süre ile bilgi saklama yükümlülüklerinin alıcı 
teşebbüsün devralma işlemi ile yaptığı yatırımın karşılığını tam olarak alabilmesi için gerekli oldugu 
kanaatine varılmıştır. Bu çerçevede, inceleme konusu işlemde, Anlasma’nın 9. maddesi ile getirilen 
gizlilik yükümlülüğünün taraflarca belirtilen ticari sırlar, fikirler, geleceğe yönelik projeler, iş geliştirmeleri 
veya planları, satış hedefleri ve bu hedeflerin saptanmasında kullanılan Transbeynak'a ait veriler için 
süresiz olarak öngörülmesi islemle doğrudan ilgili ve işlem için gerekli olup, yan sınırlama niteligindedir.” 

D. SONUÇ 

Problemin ortaya koyulmasında Rekabet Kurulu’nun emeğinden istifade ettiğimiz gibi, gelinen noktada 
umulan sonuca nasıl ulaşılabileceğine ilişkin olarak da Kurum bünyesinden yönlendirme almaya devam 
edebiliyoruz: Rekabet Kurulu’nun 21 Ekim 2004 tarihinde konuya ilişkin olarak gerçekleştirdiği “Rekabet 
Hukuku Açısından Birleşme Devralmalarda Yan Sınırlamalar” başlıklı sempozyumda Rekabet Kurumu 
bünyesindeki en yetkili ve tecrübeli kişilerden biri olan Sayın İsmail Hakkı Karakelle’nin konuya ilişkin 
olarak dinleyicilere aktardığı görüşlerinin bu çalışmanın kaleme alınış amaçlarıyla tamamen örtüştüğü ve 
uygun kapanışı yapabileceği kanaatindeyiz. 

“... Bizim sırf bir yan sınırlamayı beş yıldan üç yıla düşürmemizden dolayı bir birleşme devralmanın 
olmadığını duydum ben, şimdi de sizden duydum, yani taraflar vazgeçmiş diye ikinci kez duyuyorum 
bunu. Bu beni biraz ürküttü. Ben böyle bilmiyordum doğrusu. Samimi itiraf edeyim. Biz, beş yıl, üç yıla 
insin dediğimizde, onlar da üç yıl, uyuyorlar, yapıyorlar. Bir birleşme devralma kurulun önünden 
geçtikyen sonra iki yıl sonra taraf temsilcilerine yine buradaki bir toplantıda rastladım, vekillerine, nasıl 
yaptınız değil mi birleşme diye sordum. Hayır dediler, siz üç yıla indirince yabancı sermaye, taraflardan 
biri yabancı sermayeymiş, gelmiyoruz demişler, gitmişler. Yaptığımız işin önemini farkettim. Yanlış 
yaptık anlamında demiyorum.  Ama daha doğrusu bir memur açmazı, belki bürokrat açmazı. Hani biz 
burada bir şeye karar veriyoruz, ama sonuçlarını tam olarak görmüyoruz. O zaman fark ettim ve ürktüm. 
Yani, biz beş yılı üç yıla indirmişiz ve bir devralmanın, bir gelecek yabancı sermayenin gelmemesine yol 
açmışız. Doğru yaptıysak böyle yapmalıyız ve devam etmeliyiz.  Bir eksiğimiz var yalnız. Geçtiğimiz 
hafta İstanbul’da olan bir toplantıda da gündeme getirildi. Bizim de bir kanun değişiklik taslağında da var 
bu yönde. Birleşme ve devralmalarda bu tür koşullar, sadece yan sınırlamalarla ilgili değil, hangi koşulu 
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koyacaksak muhakkak tarafın görüşü alınmalı diye düşünüyorum ben; bugünkü yedi yılın sonunda 
çıkardığım tecrübe. Kurul almalı. Şimdi biz, raporlar hazırlanıyor, Kurul’un önüne gidiyor. Beş yılı, üç yılı 
tartışıyoruz. Acaba teşebbüs ne diyecek ona? Yani, Toplulukta o biraz hani uzlaşma sürecine de bağlı 
olarak, Kurul’un önüne gelmeli taraf, bunun muhakkak yöntemini bulmalıyız, kurallarına bağlamalıyız, 
çünkü verdiğimiz kararın çok önemli olduğunu fark ettim, şimdi sizin de söylediğinizle, gelmeli, niye beş 
yılı istiyor, niye üç yıl olmaz, yani bu bir tartışma süreci olmalı ve Kurul bunun sonucunda yine üç yıl 
diyecekse üç yıl diye kararını vermeli. Çünkü, dediğim gibi, çok önemli sonuçlara yol açıyor. Bugünkü 
haliyle bizim 97/1’in lafzında buna bir engel yok. Malum tarafları çağırıp dinleyebiliyor falan diyor. Ama 
daha kuvvetlendirmek ve zorunlu hükme dönüştürmek lazım. Bir koşullu izin hala varsa yada işte böyle 
bir rekabet yasağı daha kısıtlanıyorsa muhakkak tarafların görüşleri alınmalı diye düşünüyorum, bu 
konuda bir mevzuat değişikliği yapmalıyız diye düşünüyorum” (7) 

Belli bir rekabet hukuku politikası sonucuna ulaşmak için tarafların iradelerini yok sayan bir şart 
getirilmesi düşünüldüğü zaman, aynı sonuca ulaşabilecek ve tarafların işlemi ayakta tutma arzusuyla 
ilgili olarak daha az risk yaratacak bir alternatif olup olmadığına ilişkin olarak Rekabet Kurumu’nun 
teşebbüs temsilcisiyle ilişkiye girmesi ve dinleyip bilgilenmesi gereklidir.  

Kurul kararlarına “gizlilik” hükümlerinin rejimi konusundaki mevcut savrulmuş görüntüsünü terk ettirip bir 
istikrar getirebilecek olan formül de bizce budur. 

DİPNOTLAR 

1) İstisnai durumlarda, özellikle satıcının devretmediği faaliyetler ile devredilen faaliyetlerin birbirleri ile 
yakından ilgili olması nedeni ile satıcın avantajına olan ve ” ters rekabet yasağı” olarak tanımlanan 
düzenlemeler ile de karşılaşılmaktadır.  

2)Yan sınırlamalar ikincil ve rekabeti kısıtlayıcı etki doğurmayan düzenlemeler olması nedeniyle fiyat, 
satış, üretim, dağıtım ve benzeri alanlara yönelik rakip teşebbüsler arasında gerçekleştirilen 4054 sayılı 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde yasaklanan “rekabeti sınırlayıcı anlaşma, 
uyumlu eylem ve karar”ların kapsamına giren “asli rekabet yasağı” sözleşmelerinden tamamen 
farklılaşmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. Rekabet Kurumu Yayınları, Perşembe Konferansları, sayı 19, 
sayfa 121 ve devamı. 

3) Bkz. Cenk Gülergün, Topluluk Rekabet Hukuku Işığında Birleşme Devralmalarda Yan   

Sınırlamalar, Rekabet Kurumu, Ankara, 2003, sayfa 3 ve devamı. 

4) Türk rekabet hukukunun kaynakları içerisinde inceleme yapılacak olursa, yalnız Rekabet Kurulu’nun 
önceki tarihli kararlarında yan sınırlama meselesine yer verilmektedir. Kanunda da ikincil mevzuatta da 
yan sınırlama doktrinine doğrudan kaynaklık eden ve referans veren bir bulgu yoktur. Avrupa Topluluğu 
rekabet hukuku uygulaması ise yan sınırlama doktrinini hem ikincil düzenlemelerle hem de bunlara 
dayanan kararlarla yeşertmiştir. Buna paralel olarak, Komisyon’un 2005 tarihli yoğunlaşmalara yönelik 
yan sınırlamalara ilişkin “Commission Notice on Restricitions Directly Related and Necessary to 
Concentrations” tüzüğü bu konuda uygulanacak prensipleri ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır. 

5) Commission Notice on restirictions directly reletad and necessay to concentrations (2005/C 56/03) 
section m 13. 

6)Nitekim Avrupa Komisyonu’nun 12.04.1999 tarihli KingFisher/Grosslabor kararı, ATRG , 22.06.1999, 
C 176 s.12-28; 01.09.2000 tarihli Volvo/Renault V.I kararı, ATRG, 21.10.2000, C 301, s.23-26; 
06.04.2001 tarihli Dow/Enichen/Polyurethan kararı, ATRG, 11.05.2001, C 138 s. 11-28, 29.04.1998 
tarihli  IV/M. 1167 sayılı kararları da bu prensibi destekler niteliktedir. 

7)Perşembe Konferansları 
 


