Çevrimiçi Rekabet Hukuku Eğitimi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi
5-6 Aralık 2020
Programın Konusu: Bu program, rekabet hukukunun maddi yasaklayıcı
hükümlerini konu edinmekle birlikte, bu hukukun uygulanmasında merkezi role
sahip olarak Rekabet Kurumunun inceleme ve araştırma usullerini de
içermektedir. Programı tamamlayan katılımcıların, temel düzeyde rekabet
hukuku bilgisine sahip olmaları hedeflenmektedir.
Programın Amacı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Dijital Piyasalarda
Rekabet Hukuku Uygulamaları başlıklı Sertifika Programı’na hazırlık amacıyla
hazırlanmıştır. Bu çerçevede katılımcılara rekabet hukuku hakkında temel
bilgileri aktarmayı amaçlamaktadır.
Ancak, Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulamaları başlıklı Sertifika
Programı’ndan bağımsız olarak, salt rekabet hukuku hakkında bilgilenmek
isteyen katılımcılara da açıktır. Bu çerçevede salt bu Programa katılan kişilere
katılım sertifikası sunulacaktır.
Programın Yapısı ve Süresi: Program 6 ders saatinden oluşmakta olup, iki gün
içerisinde tamamlanacaktır. Her bir ders saati farklı bir öğretim elemanı
tarafından anlatılacaktır. Dersler çevrimiçi olarak Zoom Platformu üzerinden
verilecektir.
Program Ücreti: Bu program, Dijital Piyasalarda Rekabet Hukuku Uygulamaları
Sertifika Programı ile birlikte tercih edildiği durumda tek bir ücrete tabi
olacaktır. İki Programın toplam ücreti 4500 TL’dır.
Katılımcı salt bu Programı tercih ettiği takdirde Program ücreti 900 TL’dır.
Programa erken kayıt olunması halinde (6 Kasım 2020), %25 indirim
uygulanacaktır. Stajyerlere ve öğrencilere %15 indirim uygulanacaktır. Rekabet
Hukuku ve Politikası Uygulama Araştırma Merkezi’nin diğer Sertifika
Programlarına katılan kişilere %25 indirim uygulanacaktır. Bu indirimler
birbirleriyle birleştirilemezler.
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Program Takvimi:
Rekabet Hukukuna Giriş-Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar
5 Aralık Cumartesi-10.30-13.30 (3 saat)
•

Rekabet Hukukuna Giriş Temel Kavramlar (1 saat)- Dr. Zeynep Ayata (Koç
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Bu derste rekabet hukuku uygulamasının gerektirdiği temel hukuki kavramlar ele
alınacaktır. Öncelikle rekabet hukukunun tarihi gelişiminden bahsedilecek ve Türk
hukukundaki konumu ve diğer bazı hukuk dalları ile olan ilişkileri açıklanacaktır.
4054 sayılı Kanun’un ilk üç maddesi temelinde, ilgili piyasa, teşebbüs ve teşebbüs
birliği gibi bazı rekabet hukuku kavramları izah edilecektir. Bu dersin amacı,
katılımcılara rekabet hukukunun temel kavramlarının öğretilmesidir.
•

Rekabet Kurumu’nun İnceleme ve Araştırma Usulleri ve Yaptırımlar (1 saat)
Gökşin Kekevi (Arçelik A.Ş. Rekabet Uyum Yöneticisi)

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen inceleme usulü ve özellikle
Kurum’un yetkileri ele alınacaktır. Bu bağlamda, Kurul’un bilgi isteme ve yerinde
inceleme gibi şirketler için önemli olan ve ağır cezalar uygulanmasına yol açan
soruşturma araçları incelenecek ve soruşturma süreci ile birlikte idari yaptırımlar
anlatılacaktır.
•

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar ve Muafiyet (1 saat)- Dr. Çiçek Ersoy
(İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)

Bu derste rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve uyumlu eylem kavramları açıklandıktan
sonra, yatay ihlallerden bahsedilecektir. Rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların ne zaman ve
hangi şartlar altında yasaklandığı, karteller, bilgi değişimi ve diğer yatay anlaşma
türleri dikkate alınarak inceleme konusu yapılacaktır. Tabi bu yapılırken, muafiyet
hükmü göz önünde tutulacak ve bu hükmün hangi anlaşma tipleri için uygulanacağı
ve temel mantığı izah edilecektir.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen Yasaklayıcı
Hükümler
6 Aralık Pazar-10.30-13.30 (3 Saat)
•

Dikey Sınırlamalar (1 saat)-Av. Hakan Özgökçen (Esin Avukatlık Ortaklığı)

Bu derste ekonomik değer zincirinin sürecin farklı aşamalarında faaliyet gösteren
teşebbüsler arasındaki anlaşmalar ele alınacaktır. Bu bağlamda, rekabet hukukunun
üretici ile dağıtıcı, dağıtıcı ile perakendeci arasındaki anlaşmalara nasıl uygulandığı,
bu dersin temel konusudur. Tabiatıyla bu inceleme, 2002/2 sayılı Tebliğ’in öngördüğü
düzenlemeler ve Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz’daki güncellemeler çerçevesinde
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ele alınacak ve ayrıca Rekabet Kurulu’nun dikey anlaşmalara dair yaklaşımı hakkında
da bazı ipuçları verilecektir.
•

Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması (1 saat)- Av. Orhan Ünal (Aslan Hukuk
Bürosu)

Bu derste, hâkim durumun kötüye kullanılmasının düzenlendiği 6. madde
açıklanacaktır. Bu bağlamda önce 6. maddenin hangi davranışları düzenlediği ele
alınacak, bu madde ile 4. madde arasındaki ilişki incelenecektir. Akabinde, hâkim
durum, birlikte hâkim durum ve kötüye kullanma kavramları izah edilecek ve Rekabet
Kurulu kararlarında bu kavramların nasıl tezahür ettiği üzerinde durulacaktır.
•

Yoğunlaşma Denetimi (1 saat)-Neyzar Ünübol, LL.M (Kolcuoğlu Demirkan
Koçaklı Hukuk Bürosu, Rekabet Hukuku Danışmanı)

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi, kontrol değişikliğine yol açan
birleşme ve devralmaların Rekabet Kurumu’na bildirilmesini ve izin alınmasını şart
kılmaktadır. Derste birleşme ve devralma kavramları açıklandıktan sonra, ikincil
mevzuat çerçevesinde hangi birleşmelerin bildirilmesi gerektiği ve 2020 yılının
Haziran ayında yapılan Kanun değişikliği çerçevesinde, birleşmelerin ne şekilde
değerlendirileceği de inceleme konusu yapılacaktır.
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