
 
 

 

 
Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri,  

 

Aşağıdaki yazılar Rekabet Hukukunu anlamak Anayasal haklarının kullanımı 
engellemek gibi hususlarda yapılan hataları örneklemek için verilmiştir. Özel bir meslek 
birliğini hedef almamaktadır. Sadece örnek teşkil etmesi için gösterilmiştir. Rekabet 
hukukumuz rekabetin engellenmesini değil, bir alanda rekabetin canlanması amaçlıdır. Ama 
bazı birliktelikler bunu tam tersi anlayıp “biz aramızda anlaştık, ama bir üye ters rekabet 
yapıyor” diye rekabet kuruluna şikâyet bile yapabiliyorlar. Rakip müşterisini alınca, “ben 
nerde hata yaptım kendimi, hizmetimi daha geliştirmeliyim” diye düşüneceğine hemen 
“haksız rekabet yaptı” diye ağızlarına sakız yapma alışkanlığında olanlar için söylüyor, 
yazıyoruz.  Anayasamız ve kanunlarımız rekabeti, gelişmeyi teşvik edicidir, ama bazı 
“birliktelikler” değildir. Örnek aşağıda; 

----------------------------------- 

Derneğe taşınmaz alınması konusunda Yönetim Kurulu’na süresiz yetki verilmesi oy 
birliği ile kabul edilmiştir.(anlayabileceğiz gibi belki gayrimenkulle alakalı bir dernek olabilir 
kendileri ) 

Yönetim Kurulumuz tarafından xxx üyemizin imzası ile Divan Başkanlığı’na sunularak 
Genel Kurul gündemine alınan, haksız rekabetin önüne geçilmesine ilişkin dört maddelik 
önerge, genel kurula katılan üyelerimizce oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Söz konusu önerge maddeleri: 

1- Bir meslek mensubu, kendisi veya bağlı bulunduğu xxx şirketi üzerinden, yasal 
vekili olmadıkları her türlü kişi veya kuruluşla, yazılı bir talep olmadan, her hangi 
bir yöntemle, bilgilendirme, sirküler yayınlama, haber verme, kampanya, 
pazarlama, tanıtım ve benzeri adlar altında, hiçbir bağlantı ve temas kuramaz, iş 
talebinde bulunamaz veya fiyat teklifi veremez…buyurmuşlar  

Eklememiz olacak;  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 

MADDE 26. – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla 
tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî 
makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini 
de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan 
yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. 

2- Bir meslek mensubu, kendisi veya bağlı bulunduğu xxx şirketi üzerinden, iş elde 
edebilmek amacı ile reklam sayılabilecek (ilan veya reklam vermek, yazılı veya 
görsel basın ile internet ortamında firmasının reklamını yapmaya yönelik her 
türlü girişim, stant açmak, film, resim, yazı, video vb.) her türlü teşebbüs, faaliyet 
ve harekette bulunamaz, ayrıca mesleğinin icrası sırasında meslek unvanı 
dışında, haksız rekabet oluşturacak şekilde, varsa eski veya yeni, xxx unvanı 
dışındaki başka unvanlarını yazılı veya sözlü bir şekilde kullanamaz. 

buyurulmuş. 
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Bizim eklememiz; 

Rekabet Kanunu’nun 4, 6 ve 7. maddeleri ile kartelleşme ve tekelleşmenin önüne 
geçmek için üç temel rekabet kuralı getirilmiştir. Bu üç temel rekabet kuralından ilki, 
teşebbüsler arası “rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği 
kararlarının yasaklanması” yoluyla piyasalardaki kartelleşmeyi engellemeyi 
hedeflerken; diğer ikisi, hakim durumun kötüye kullanılması ile hakim durum yaratan 
veya hakim durumu güçlendiren birleşme ve devralmaların yasaklanması, 
piyasalardaki tekelleşmeyi engellemek için getirilmiştir. Rekabet Kanunu’nun hakim 
durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan 6. maddesi kanunun emredici 
hükümlerdendir. Bu çerçevede, Rekabet Kanunu’nun 6. maddesine ile ortaya çıkan 
hakim durumun kötüye kullanılması; rekabet ihlali yapıp yapmadığı araştırılan en az 
bir adet teşebbüsün olması, unsurun bir arada gerçekleşmesi; bu teşebbüs veya 
teşebbüslerin, ülkenin bütününde veya bir bölümünde ve belirli bir mal veya hizmet 
piyasasında hakim durumda olması, söz konusu teşebbüs veya teşebbüslerin hakim 
durum veya durumlarını kötüye kullanmış olmaları ile ortaya çıkmaktadır. 

3- Bir meslek mensubu, kendisi veya bağlı bulunduğu xxx Şirketi üzerinden, iş elde 
edebilmek amacı ile her türlü kişi veya kuruluşlara, yaptıkları veya yapacakları 
işler karşılığında oluşan veya oluşacak masrafların, finansman sağlanması 
şeklinde, belirli bir vade içerisinde karşılanmasına yönelik vaatlerde ve taahhütte 
bulunamaz. 

gibi, gibi… 

Biz başka kanun maddelerini yazmıyoruz, sizleri sıkmamak için. Bunları karar 
halinde göğsünü gere gere üyelere duyurmanın ,web sayfasında yayınlamanın !!!  ne 
kadar yanlış bir işlem olduğunu bilmeyen bazı birliktelikler çıkabiliyor. Bunu gören 
başkaları da takip edebiliyor. “Doğrudur, incelemişlerdir” diye düşünüp taklit edebiliyor 
ve yanlış anlayış yayılabiliyor. Ama Rekabet Kurulumuzun ülkemizde çok işi var, her 
yere yetişemiyor herhalde ve kişiler haksız rekabet denilen fiili kendi müşteri 
kayıplarına bağlayabiliyor ve bunun önlemini almak için “rekabet olmasın, herkes 
müşterisi ile mutlu mesut yaşasın, gelişmeye de gerek yok” diye düşünüyorlar. Bir de 
bu teşebbüslerden bazılarına insanlar, şirketler, mesleğini yapabilmek için üye olmak 
zorunda. Halbuki Rekabet Hukukuna göre insanların “ben böyle bir rekabet 
engelleyici konuya dahil olamam” deyip istifa etmesi gereklidir. Ama işlerini ifa için 
üyelikleri şart. En doğrusu üyelik mecburiyetlerinin kaldırılması olacak. O zaman 
rekabet severler ile sevmeyenler ayrılmış olur hiç olmazsa… 

Bugün 15.Mart Dünya Tüketiciler Günü. 

Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkçi Bey, “Bilinçli Tüketici Sağlıklı Ekonominin 
Temelidir.” diyerek Tüketiciler Günümüzü kutladı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. 

(https://tuketici.gtb.gov.tr  den alıntıdır) 

 

Güçlü olduğu için haklı değil,  haklı olduğu için güçlü olunabilmesi dileğiyle.  

Bilinçli tüketici olalım.!!! 

Saygılarımızla, 

 

https://tuketici.gtb.gov.tr/

