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REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE
HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK
SORUŞTURMALARDA UYGULANABİLECEK UZLAŞMA USULÜNE İLİŞKİN
YÖNETMELİK
Rekabet Kurumu tarafından 15.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de, haklarında 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’un 4. Maddesi (“Rekabeti sınırlayıcı
Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar”) ile 6. Maddesi (“Hâkim Durumun Kötüye
Kullanılması”) düzenlemeleri kapsamında yasaklanmış davranışlara ilişkin soruşturma
açılmış teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul
edenlere uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik
yayımlanmıştır.
Yönetmeliğe göre;
 Rekabet Kurulu (“Kurul”), soruşturmaya başlanmasından sonra, taraflarının
talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak
usule ilişkin faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş
farklılıklarını dikkate alarak uzlaşma usulünü başlatabilecektir. Birden fazla
uzlaşma tarafıyla uzlaşma görüşmelerine başlanması durumunda, görüşmeler ayrı ayrı
yürütülecektir.
 Uzlaşma görüşmelerine başlanmış olması, uzlaşma taraflarının kendileri
hakkında isnat edilen ihlali kabul ettikleri anlamına gelmemekle birlikte taraflar,
uzlaşma metninin sunulmasına kadar, uzlaşma sürecinden çekilebilecektir.
 Kurul, uzlaşma görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, isnat edilen ihlalin niteliği
ve kapsamı, uzlaşma usulü sonucunda uygulanacak indirim oranı, hesaplanan azami
idari para cezası oranı gibi konularda ara kararını verecek olup, uzlaşma ara
kararında yer verilen hususlar uzlaşma taraflarınca müzakere konusu
yapılamayacaktır.
 Uzlaşma tarafı, uzlaşma ara kararında bildirilen hususları kabul etmesi halinde,
uzlaşma tarafını temsile yetkili kişilerce;
 Uzlaşma tarafının, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul ettiğine dair açık beyanı;
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Kurulun uzlaşma tarafına ihlal nedeniyle verebileceği azami idari para cezası oranı
ve miktarı ile tarafın uzlaşma usulü çerçevesinde bu ceza oranını ve miktarını
kabul ettiği;
 Uzlaşma tarafının hakkındaki iddialar konusunda yeterli derecede bilgilendirildiği
ve kendi görüşlerini ve açıklamalarını aktarmak için tarafa yeterli imkân tanındığı;
 İdari para cezasının ve uzlaşma metninde yer alan hususların uzlaşma tarafınca
dava konusu yapılamayacağı;
Yönünde beyanlarını içeren bir yazılı uzlaşma metnini sunar.
 Uzlaşma metninin, Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren 15 gün içinde, ihlal
tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla soruşturma
sonlandırılacaktır. Soruşturma en az bir teşebbüs veya teşebbüs birliği için devam
ederse, gerekçeli uzlaşma nihai kararı, soruşturma sonunda verilecek nihai kararın
alınmasından önce uzlaşma tarafına tebliğ edilmeyecektir.

 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif
İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Kanun’un 4. maddesinde yasaklanmış
olan kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Rekabet Kurumuyla aktif işbirliği yapan
teşebbüsler ile teşebbüs yöneticileri ve çalışanlarına, Kanun’un 16. maddesinde
belirtilen para cezalarının verilmemesine veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 15 Temmuz 2021’de yayımlanan ve aynı gün
yürürlüğe giren, işbu Bülten konusu olan yeni Yönetmelik uyarınca ise, uzlaşma

tarafı teşebbüslerin Aktif İşbirliği Yönetmeliğinden yararlanabilmek için
ayrıca başvuruda bulunmaları mümkündür. Ancak uzlaşma metni
sunanlar bakımından bu metnin Kurum kayıtlarına girdiği tarihten sonra
Aktif İşbirliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılan başvurular dikkate
alınmaz. Sürecin uzlaşma ile sonuçlanmaması halinde Aktif İşbirliği
Yönetmeliğinde öngörülen süreler uygulanır.
 Sürecin uzlaşma ile sonuçlanmaması durumunda, olağan soruşturma usulü takip edilir
ve bu durumda, uzlaşma görüşmeleri kapsamında uzlaşma tarafınca sunulan bilgi ve
belgeler dosya kapsamından çıkarılarak soruşturma sonucunda alınacak nihai karara
dayanak yapılmaz.
 Uzlaşma tarafı, uzlaşma görüşmelerinin içeriğini ve bu görüşmeler kapsamında
eriştiği bilgi ve belgeleri nihai karara kadar gizli tutacaktır. Gizlilik
yükümlülüğünün ihlal edildiği uzlaşma nihai kararı sonrasında tespit edilirse,
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karar geri alınarak ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliği hakkında yeni bir
soruşturma başlatılabilecektir.
 Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında %10-%25’e kadar indirim
uygulanabilecek ve sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve
uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu
yapılamayacaktır.
 Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş olup,

yürürlüğe girmesinden önce başlatılan ancak soruşturma raporu tebliğ edilmemiş olan
soruşturmalar hakkında da uygulanacaktır.

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik
sorun veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.
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