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Abstract 
In the Law on the Protection of Competition, the consequences of the violations 

of competition are adjudicated in both public and private laws. In the private law, 

it is aimed to compensate the damages of those who are harmed by the violations 

of competition. “Treble compensation of damages” is one of those applications 

and it is the subject of this study.  

In this study first, the issue of compensation arising from the violations of 

competition is addressed. Then, treble compensation of damages application is 

examined in terms of the law provisions and enforcement. It is identified that 

implementation of the treble compensation of damages is not working effectively 

and it is far from to achieve the desired results as the Turkish Competition Law 

aims. 
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Özet 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da rekabet ihlallerinin sonuçları hem 

kamu hukuku hem de özel hukuk bakımından hükme bağlanmıştır. Özel hukukta 

rekabet ihlalinin sebep olduğu haksız fiilden ortaya çıkan zararın tazmini 

yaptırımı ile ihlalden zarar görenlerin zararlarının giderilmesi amaçlanmaktadır. 

“Üç katı tazminat” bu uygulamalardan birisidir ve bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır.  

Çalışmada öncelikle genel olarak rekabet ihlalinden kaynaklanan tazminat konusu 

ele alınmıştır. Daha sonra üç katı tazminat, kanun hükümleri ve uygulama 

açısından incelenmiştir. Çalışmada, üç katı tazminat uygulamasının etkin 

işletilmediği ve Türk Rekabet Kanununun amaçladığı sonuçları 

gerçekleştirmekten uzak olduğu tespiti yapılmıştır. 

 
 

Makale Geçmişi 
Geldiği Tarih 

24 Nisan, 2017 
Düzeltme Tarihi 
30 Nisan, 2017 

Kabul Tarihi 
11 Mayıs, 2017 

 

1. Giriş 

Görece yeni bir hukuk dalı olan rekabet hukuku, hem kamu hukuku hem özel 
hukuk karakterini bir arada taşıması itibariyle karma hukuk dalları arasında yer 
alan bir hukuk dalıdır. Bazı hukukçular tarafından bir sosyal hukuk dalı (Aslan, 
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2007:22) olarak nitelendirilirken, diğer bazıları tarafından ise ekonomik kamu 
hukuku veya ekonomi hukuku (Tan,1984:1) olarak ta nitelendirilmektedir.  

Rekabet Kanunu’nun anayasal dayanağını oluşturan 1982 Anayasasının 167. 
maddesinde şu hüküm yer almaktadır: “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 
piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; 
piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.” Bu 
bağlamda yürürlüğe giren Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK)2 serbest 
piyasa ekonomisinin sağlıklı olarak işlemesi amacını3 taşımaktadır. Bu sayede 
kaynak dağılımında etkinlik sağlanarak toplumsal refah artırılacak veya 
azalmasının önüne geçilecektir.  

Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, 
karar ve uygulamalar ile piyasada hâkim durumda olan teşebbüslerin hâkim 
durumlarını kötüye kullanmalarını yasaklayan ve rekabet ihlallerini önlemek için 
gerekli düzenleme ve denetlemeleri öngören RKHK, hem özel hukuka hem de 
kamu hukukuna ilişkin hükümleri bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla, 
rekabet ihlallerinin hem kamu hukuku hem de özel hukuk bakımından sonuçları 
hükme bağlanmıştır. Kamu hukuku bakımından, rekabet ihlali nedeniyle kamunun 
gördüğü zararın tazmini idari para cezaları ile mümkün kılınırken, özel hukuk 
bakımından rekabet ihlalinin sebep olduğu haksız fiilden ortaya çıkan zararın 
tazmini yaptırımı ile ihlalden zarar görenlerin zararlarının giderilmesi 
amaçlanmaktadır.  

Rekabet düzenlemeleri ile hedeflenen faydaya ulaşılmasında tazminat davaları 
önemli bir işleve sahiptir. Kamu hukuku yaptırımlarını tamamlayıcı bir fonksiyona 
sahip olan tazminat davaları  (Woods ve diğ. 2004: 31)  yalnızca rekabet ihlalinden 
zarar görenlerin zararlarının tazminine hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda 
rekabet ihlalleri konusunda teşebbüsler üzerinde caydırıcı bir etki yaratırlar. 
Ayrıca Rekabet Kurumu dışındaki mahkemelerin uygulama alanına giren tazminat 
sorumluluğu, Rekabet Kurumu’nun kendi önceliklerine eğilerek daha etkin 
çalışabilmesine, aynı zamanda da daha fazla rekabet ihlalinin tespit edilebilmesine 
olanak sağlayacaktır.   

Mehaz Kanun olan Avrupa Birliği’nde rekabet hukuku kuralları, Avrupa Birliği’nin 
İşleyişine İlişkin Anlaşma’da düzenleme altına alınmıştır. Fakat rekabet 
normlarının ihlalinden kaynaklanan tazminat sorumluluğuna ilişkin özel bir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. Rekabet kurallarının ihlalinden doğan zararın 
tazmini rekabet ihlallerine ilişkin 101 ve 102’nci maddelerde açıkça 
belirtilmemiştir. Buna rağmen, Avrupa Birliği uygulamasında rekabet ihlalleri 
dolayısıyla verilen cezaların düşük olması gerekçesiyle caydırıcılık niteliği 
taşımadığı durumlarda zararın tazmini sorumluluğu caydırıcılığı artıran bir 

                                                         
2 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kabul Tarihi: 7 Aralık 1994 Resmi Gazete Tarihi: 13 Aralık 
1994 Resmi Gazete Sayısı: 22140. 

3 Rekabet hukukunun en temel amacı piyasadaki rekabeti korumak olarak ifade edilse de rekabet hukukunun 
tek bir amacından bahsetmek mümkün değildir. Rekabet hukukunu amaç açısından ele alan kapsamlı bir 
çalışma için bakz.  Gürkaynak, G. Türk Rekabet Hukuku Uygulaması İçin “Hukuk ve İktisat” Perspektifinden 
“Amaç” Tartışması, Rekabet Kurumu Yayınları, 2003, Ankara. 
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alternatif olarak görülmeye başlanmıştır (Motta, 2007:2). “Tazminat hakkının 
varlığı, Topluluk rekabet kurallarının çalışmasını güçlendirir ve rekabeti sınırlayan 
veya bozan, çoğunlukla gizli olan uygulama ve anlaşmaların cesaretini kırar. Bu 
bakış açısından ulusal mahkemeler önünde görülen tazminat davaları Toplulukta 
etkili bir rekabetin sürdürülmesine önemli katkı yapabilir” (Crehan- Courage 
Davası, 2001: 28) görüşü dile getirilmiştir.  

Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma ‘da rekabet normlarının ihlalinden 
kaynaklanan tazminat sorumluluğuna ilişkin özel bir düzenleme bulunmasa da 
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) aldığı kararlarla tazminat hakkının 
bulunduğunu kabul etmiştir. Bu konuda dönüm noktası olan Courage-Crehan 
kararıyla, ihlalden zarar görenlerin tazminat hakkının bulunduğunu açıkça tespit 
etmiştir. Yine Avrupa Birliği Adalet Divanı BRT- Sabam (ECR,  1974:25), Manfredi  
(ECR, 2006:461), Pfleiderer (ECR, 2011:389) ve Donau Chemie ( ECR,  2013:366) 
kararlarında ortaya çıkan zarar ile ihlal arasında illiyet bağı bulunmak koşuluyla 
herkesin tazminat hakkına sahip olduğunu açıklamıştır. Söz konusu kararlar 
Avrupa Birliği Komisyonu’nun 19 Aralık 2005 tarihinde rekabet ihlallerinden 
doğan tazminat davalarını her bakımdan kolaylaştırma amacını yansıtan ‘Yeşil 
Rapor’u yayımlamasına vesile olmuştur. Komisyon, raporun uygulanması sonucu 
kamuoyundan gelen tepki ve öneriler doğrultusunda tazminat davalarına ilişkin 
2008 yılında Beyaz Kitap’ı yayınlamıştır. Avrupa Birliği Komisyonu, 5.12.2014 
tarihinde ise Rekabet Hukuku Tazminat Davaları Hakkında Direktifi4 imzalamıştır. 
Komisyon’un amacı etkin tazminatın önündeki temel engelleri kaldırmak ve AB’ye 
üye ülkelerdeki bireyler ve teşebbüslerin tazminat haklarını garanti altına 
almaktır.  Direktifin getirdikleri çalışmanın amacını aşacağı için incelemeye 
alınmayacaktır.5 

Çalışma konusu olan rekabet hukukunda tazminat, Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) açısından incelendiğinde özel hukuk davalarının Rekabet Hukuku 
uygulamasında çok ağırlıklı bir orana ve rekabet hukukunun gelişiminde büyük bir 
öneme sahip olduğu görülmektedir (Güzel, 2006:191). Üç kat tazminat sisteminin 
esasen ABD rekabet hukukunda başlamış ve yasak faaliyetleri icra eden 
teşebbüsleri cezalandırma, mağdur kişi veya teşebbüsleri ise dava açmaya teşvik 
amacına yöneldiği söylenebilir (Kauper, 1995: 86-90). ABD rekabet hukukunda 

                                                         
4 DIRECTIVE 2014/104/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL,  L 349/1. 

5 Direktif,  temel kural olarak tam tazminat hakkını benimsemiştir. AB veya yerel hukuk kuralların ihlali 
sonucunda zarar gören kimse, bu zararın tamamını tazmin etme hakkına sahiptir. Tam tazminat, oluşan gerçek 
zarar, kar kaybı ve zararın oluştuğu tarihten tazminatın ödendiği tarihe kadar işleyen faizi içermektedir. 
Direktif madde 11 uyarınca, birden fazla teşebbüsün rekabeti birlikte ihlal etmesi halinde, bu teşebbüsler 
ihlalin doğurduğu zarardan dolayı müşterek ve müteselsil sorumludur.  Ayrıca pişmanlık programlarından 
yararlanıp rekabet otoritesi tarafından para cezasından muaf tutulan teşebbüsün sadece rekabet ihlali 
nedeniyle zarara uğrayan tarafların (doğrudan veya dolaylı müşterileri veya tedarikçileri haricinde), aynı 
ihlalde bulunan diğer teşebbüsler tarafından tam tazmin edilememesi halinde sorumlu tutacakları kabul 
edilmiştir.   

Öte yandan, direktifin, Türk hukuku açısından da etkisi söz konusu olacaktır. Çünkü direktifte ele alınan 
konuların bir kısmı, ülkemizde rekabet hukukundan doğan tazminat davalarının yaygınlaşmamasının en temel 
nedenlerini oluşturmaktadır. RKHK bu konularda açık bir düzenleme öngörmemiştir ve genel hükümler bu 
konudaki ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Dolayısıyla, bu konularda yasal düzenleme ihtiyacı doğmuştur. 
Türkiye – AB müzakere sürecinin fasıllarından birisini rekabet politikası oluşturmaktadır ve direktifin 
uygulamaya girmesi ile beraber mevzuat uyumlaştırması dâhilinde konu gündeme alınacaktır.  
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rekabet ihlallerinden doğan zararların tayini ve tazmini 1914’te çıkarılan Clayton 
Yasası’nın 4(a) maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre “her kimin işi ya da 
malvarlığı rekabet kanunlarıyla yasaklanan bir nedenden ötürü zarar görür ise, 
zararının uç misliyle, dava masrafları ile uygun bir avukat ücreti kadar tazminat 
alır. Bu düzenlemeye göre ABD uygulamasında rekabet ihlalinden doğan zararın 
tazmini davasında uç unsurun ispat edilmesi gerekmektedir: 1- rekabet ihlalinin 
varlığı, 2- bu ihlalin bir zarara neden olduğu ve 3- ihlalin oluşturduğu zararın 
miktarı. ABD’de tazminat davası açma hakkı, zarar veren teşebbüsün rekabeti 
sınırlayıcı eylemleri nedeniyle pazar dışına itilen ya da zarar gören rakip 
teşebbüslerin açtığı davalar ile malların üreticilerinin ya da sağlayıcılarının 
rekabet kurallarını ihlal etmiş olmaları nedeniyle doğrudan alıcılar tarafından 
toplu olarak açılan davalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Waller, 2006:65). 

Konuyu Türk Rekabet Hukuku açısından incelediğimizde ise ikili bir yaptırım 
sistemi öngören RKHK’da, kamu hukuku alanında öngörülen idari para cezalarının 
yanı sıra özel hukuk alanında da çeşitli mekanizmalara yer verildiğini görmekteyiz. 
Rekabet hukuku uygulamalarının özel hukuk ayağını, haksız fiil sorumluluğu ile 
geçersizlik yaptırımı oluşturmaktadır6. RKHK’un beşinci kısmında 56. ve 59. 
maddeleri arasında “Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları” 
başlığı altında rekabet ihlallerine ilişkin haksız fiil sorumluluğu özel olarak 
düzenlenmiştir. Bunlar, kanuna aykırı anlaşma ve kararların hukuki niteliği (m. 
56), sebepsiz zenginleşme (m. 56) ve zararların tazmini başlıkları altında 
karşımıza çıkmaktadır (m. 57-58). Kanun’un 59. maddesi ise ispat yükünü 
düzenlemektedir.  

Özel hukuku yaptırımları açısından Türk rekabet hukuku uygulaması 
irdelendiğinde, Kanundaki düzenlemelere rağmen düzenlemelere rağmen özel 
hukuk yaptırımlarının yeterli düzeyde gelişme zeminine sahip olmadığı 
görülmektedir.  Özel hukuk yaptırımlarının yeterince gelişmemesinin nedenleri ve 
çözüm önerileri genellikle sempozyumlarda tartışılmıştır. Oysaki tazminat davaları 
modern rekabet hukuku uygulamasının vazgeçilmez unsurlarından birisidir ve bu 
davaların etkinliğinin arttırılması etkin bir rekabet hukuku uygulaması için 
elzemdir. Kaldı ki özel hukuk alanındaki tazminat davalarının, rekabet ihlallerinin 
caydırılması açısından adeta bir fırsat olarak karşımıza çıktığı 
değerlendirilmektedir Gündüz ve Koyuncu, 2011:88). Yakın tarihte 12 Banka 
Kararı7 olarak bilinen Rekabet Kurulu kararının Danıştay tarafından onanarak 
kesinleşmesi ile rekabet ihlalinden zarar gören çok sayıda tüketicinin RKHK m. 
58/2 ye dayanarak uğradığı zararın üç katı tazminat talep etme ihtimali gündeme 
gelmiştir.  

                                                         
6 Sanlı, K. C. (2003), “Türk Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu”, Rekabet Hukukunda Güncel 
Gelişmeler Sempozyumu-I, s. 211-276, Rekabet Kurumu Yayınları, Ankara, s. 213; Gündüz, H. ve T. Koyuncu 
(2011), “ABD, AB ve Türk Rekabet Hukukunda Tazminat Davalarının Önündeki Usuli Engeller”, Rekabet 
Dergisi, No:12(3), s. 85-178, s. 117; Sanlı, K.C. (2013), “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Hukuk 
Alanındaki Sonuçları: Genel Bakış ve Sorunlar”, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Hukuk 
Alanındaki Sonuçları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 17 Haziran 2011, İstanbul, s. 16. vd. 

7 Esas No: 2015/3590, Karar No:2015/4614, Karar Tarihi: 16.12.2015. 
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Bu çalışmanın konusunu rekabet hukukunun etkinliğini artıran ve rekabet 
otoritelerinin yaptırımlarını özel hukuk boyutunu devreye sokarak tamamlayıcı 
niteliğe sahip olan; aynı zamanda tazminat miktarının zarar miktarını aşamayacağı 
genel kuralına istisna getiren rekabetin ihlal edilmesi sebebiyle uğranılan zararın 
üç katı oranında tazminat istemi oluşturmaktadır.  Çalışmada önce rekabet 
ihlallerinden kaynaklanan tazminat hakkı genel olarak elle alınacak, daha sonraki 
bölümde üç katı tazminatın şartları üzerinde durulacaktır. Sonuç bölümünde ise 
rekabet hukukunda üç katı tazminata ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.  

2. Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu 

Haksız fiil sorumluluğu, zarar verenin zarar görenin uğramış olduğu zararı tazmin 
etmesi esasına dayanır ve tazminat hukuku olarak da nitelenebilir (Eren, 
2010:468). Haksız fiil sorumluluğu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ( TBK) 
49 ila 76. maddelerinde düzenlenmiştir. TBK madde 49’a göre “Kusurlu ve hukuka 
aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici 
fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına 
kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür”. Haksız fiil 
sorumluluğunun esası kusuru ile bir başkasına zarar veren kimsenin, bu zararı 
gidermek zorunluluğudur.  Haksız fiil sorumluluğunun temel ilkeleri TBK 49 -76 
arasında düzenlenmiş olmakla birlikte başka kanunlarla özel düzenlemeler 
getirildiği görülmüştür. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk 
Ticaret Kanunu, 1447 Sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu8 bu konuda özel düzenleme getiren 
kanun örnekleridir. RKHK’da haksız fiil sorumluluğunu özel olarak düzenlemiş 
kanunlardan birisidir.  

RKHK da 56 ila 59. maddeler arasında düzenleme altına alınan rekabet ihlali 
nedeniyle uğranılan zararın tazmini, haksız fiilden doğan borcun konusudur. 
Yukarıda ifade edildiği üzere haksız fiil TBK’da düzenlenmiş olmasına rağmen, 
RKHK, TBK’ya göre özel bir düzenleme getirdiğinden rekabet ihlallerinden 
kaynaklanan haksız fiil sorumluluğunda öncelikle RKHK hükümleri uygulanacaktır. 
Dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta da RKHK’da yer alan hükümlerin 
emredici nitelik taşıdığı ve hâkim tarafından re ’sen dikkate alınması gerektiğidir. 
Dolayısıyla mahkeme önüne gelen rekabet ihlali kaynaklı haksız fiil sorumluluğu 
davalarında, sadece TBK’daki hükümleri değil RKHK ve konuyla ilgili grup 
muafiyeti tebliğleri ya da bireysel muafiyet kararlarını dikkate alarak bir 
değerlendirme yapmalıdır (Güven, 2007:218). Bu zorunluluk rekabet hukukunun 
uygulanmasında sadece Rekabet Kurumu’nun değil, mahkemelerin de “aktif” 
olarak görevli ve yetkili kılındığı anlamına gelmektedir (Sanlı, 2003:202). 

2.1. Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğunun Genel Şartları  

Kural olarak zarar verenin kusurlu olmasına bağlanmış olan haksız fiilden doğan 
sorumluluğun söz konusu olabilmesi için bazı şartların gerçekleşmiş olması 
zorunluluğu vardır (Oğuzman ve Öz, 2013:492). TBK 49. madde ve devamında 

                                                         
8 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız. Topçuoğlu, M.  "Rekabet Hukukunda Üç Kat Tazminat", Sorumluluk ve 
Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Mayıs 2009), Ankara 2009, s. 5-59. 
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düzenlenmiş olan bu şartların rekabet kuralları gereğince ele alınarak 
değerlendirme yapılması gerekmektedir. Haksız fiil sorumluluğunun doğması için 
dört unsurun birlikte gerçekleşmiş olması gerekir (Eren, 2010:470). Bu unsurlar: 
A-Hukuka Aykırı Bir Fiil, B- Zarar, C- Kusur, D- İlliyet Bağıdır. 

A-Hukuka Aykırı Fiil: Haksız fiil sorumluluğunun ilk şartı olan hukuka aykırı fiil, 
zarara sebep olan fiilin hukuka aykırı bir nitelik taşıması olup bu durum kişilerin 
mal ve şahıs varlıklarını doğrudan doğruya veya dolaylı bir şekilde koruma amacı 
güden, yazılı ya da yazılı olmayan emredici davranış kurallarının ihlali anlamına 
gelmektedir (Eren, 2010:470). Dolayısıyla haksız fiil sorumluluğuna temel teşkil 
eden zararın yapma veya yapmama şeklinde ortaya çıkan olumlu veya olumsuz bir 
fiilden kaynaklanmış olması gerekmektedir. Rekabet hukukunda, haksız fiile dayalı 
tazminatın söz konusu olabilmesi için maruz kalınan fiilin RKHK’ a aykırı olması 
gerekir. Kanun’daki yasaklayıcı hükümler ise, teşebbüsler arasındaki rekabeti 
kısıtlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler, rekabeti kısıtlayıcı teşebbüs birliği 
kararlarını düzenleyen 4. madde; hâkim durumun kötüye kullanılmasını 
yasaklayan 6. madde ve piyasadaki rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve 
devralmaları yasaklayan 7. maddedir.  

RKHK’nun 4. ve 6. maddelerinin ihlali şüphesiz ki hukuka aykırılık gerekçesiyle 
tazminat sorumluluğuna sebebiyet verecektir. Rekabet ihlallerinden tazminat 
sorumluluğu bağlamında tartışmalı olan husus, 7. madde kapsamındaki birleşme 
devralmalardan kaynaklanan hukuka aykırılığın tazminat sorumluluğu doğurup 
doğurmayacağıdır. Bu konuda 7. maddeye aykırı davranış zarara yol açsa dahi, 
oluşan bu zararların haksız fiil hukukuna göre giderilmesinin mümkün olmadığı 
çünkü bu noktada bir “hukuka aykırılık bağı” bulunmadığını ileri süren görüşe 
rağmen (Sanlı, 2003:203) tazminata ilişkin mevcut düzenlemede esas alınan 4. ve 
6.maddelerin yanına tasarıyla 7.madde de eklenmiştir. Tasarıya göre Kanun’a 
aykırı bir yoğunlaşma işleminden zarar görenler de artık tazminat davası 
açabilecekleridir. 

B. Zarar: Sorumluluk hukukunda tazminat borcunun doğabilmesinin şartlarından 
birisi de belirli bir zararın gerçekleşmesidir. Aksi bir durumun söz konusu olması 
halinde tazminat sorumluluğundan bahsedilemeyecektir. Malvarlığı veya şahıs 
varlığında, haksız fiil nedeniyle yaşanan eksilme, “zarar” olarak adlandırılmaktadır. 
Fark teorisi olarak bilinen teoriye göre zarar, haksız fiilin işlenmemiş olması 
durumu ile mevcut durum arasındaki farkı ifade etmektedir (Tekinay ve 
diğ.1993:547-548). 

Maddi zararın başlıca türlerinden olan fiili zarar, malvarlığı değerinde meydana 
gelen azalmayı, yoksun kalınan kâr ise malvarlığında meydana gelebilecek artışın, 
haksız fiil nedeniyle önlenmesiyle oluşan azalmayı ifade etmektedir (Oğuzman ve 
Öz, 2013:518). Zarar unsuruyla ilgili olarak dolaylı zarar ve yansıma zarara da 
değinilmesi gerekmektedir. Doğrudan zarara bağlı ve ek olarak mağdurun uğradığı 
ve fakat ihlale yol açan davranışla sonuç arasında uygun nedensellik bağı 
bulunmayan zarar dolaylı zarar olarak adlandırılmaktadır. Yine doğrudan zarara 
maruz kalan kişinin bu zarara uğraması nedeniyle zarar gören üçüncü kişinin 
uğradığı zarara yansıma  (passing-on) zarar denmektedir. Ayrıca doktrinde, 
zararın hesaplanması açısından mevcut zarar ki zararın hesap edildiği tarihe kadar 
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olan zarardır, bu tarihte gerçekleşmemekle birlikte başka unsurun eklenmesine 
gerek olmaksızın gerçekleşmesi beklenen zarar ise müstakbel zarar olarak ayrım 
yapılmaktadır (Sanlı, 2003:232).  

Haksız fiil sorumluluğunun doğabilmesi için, hukuka aykırı fiil sonucu bir zararın 
meydana gelmiş olması gereklidir. RKHK’un yasakladığı faaliyetleri gerçekleştiren 
teşebbüsler, bu davranışları sebebiyle rakiplere veya üçüncü kişilere zarar vermiş 
olmalıdırlar ki rekabet ihlalinden kaynaklanan bir tazminat yükümlülüğü söz 
konusu olsun.  

 Nelerin zarar kapsamında değerlendirilebileceği ise, RKHK’nun 57 ve 58. 
maddelerinde düzenlenmiştir.  Kanun 57. madde düzenlemesi; “Her kim bu Kanuna 
aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da 
kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu kötüye 
kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur”  
şeklindedir. Söz konusu madde incelendiğinde esas olarak maddi zarar ve yoksun 
kalınan karın talep edilebileceğine işaret etmektedir. Doktrinde, rekabet hukuku 
ihlalinden doğan genel olarak üç tür zararın varlığından söz edilmektedir. Buna 
göre rekabet hukuku ihlalleri sonucunda, “fazladan ödenen bedel ya da bazı 
durumlarda az ödenen bedel”, “mahrum kalınan kâr” ve “diğer zararlar” olmak 
üzere üç tür zarar karşımıza çıkmaktadır (Topçuoğlu, 2009: 20)9. Madde metninde 
yer alan “zarar görenlerin her türlü zararını tazmin” ifadesinin manevi zarar 
dışında daraltıcı bir hükme yer vermediği gerekçesiyle Topçuoğlu (2009: 21) 
rekabet ihlalinin sebep olduğu zararın türünün- müspet zarar, menfi zarar, fiili 
zarar, yoksun (mahrum) kalınan kâr, yansıma zarar- önem taşımadığını dile 
getirmektedir. Topçuoğlu’nun aksine doktrinde yansıma zararın rekabet 
kurallarının ihlalinden doğan tazminat davalarında talep edilemeyeceği yönünde 
bir görüş mevcuttur (Kılıçoğlu, 2007:211; Sanlı, 2003:266;  Oğuzman ve Öz, 
2013:519). Bu görüşe göre kanunun korumayı amaçladığı menfaat ile zarar 
arasında bağ bulunmamaktadır. Oysa hukuka aykırılık bağının kurulabilmesi 
halinde tazminat sorumluluğu ortaya çıkacağından yansıma zararlar gerek 
Rekabet Kanunu’nun ruhuna gerekse de hukuka aykırılık bağının kurulmasına 
elverişli değildir (Sanlı, 2003:266).  Biz yansıma zarar konusunda 57. madde 
metninde herhangi bir daraltmaya yer verilmediği gerekçesiyle illiyet bağının ispat 
edilmesi halinde tazminat kapsamında bir zarar olarak değerlendirilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz.  

 Yoksun kalınan kara ilişkin örnekler alıcıların normal değerinden fazla bir bedel 
ödemek durumunda kaldıklarında oluşacak fiili zarar, ya da teşebbüsler arası 
ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlandırma gibi hâkim durumun kötüye kullanılması 
hallerinde meydana gelecek zarardır ( Atila, 2005:25). Yine tekelci fiyat 
durumunda fazladan ödenen bedelin tazminat olarak talep edilmesi ödenen 
bedelin tazmini örneği iken; alıcı kartelinin mevcudiyeti durumunda ödemenin çok 
düşük olması nedeniyle az ödenen bedelin tazminat olarak talep edilmesi ise az 
ödenen bedelin tazminine örnektir (Yılmaz, 2006: 33).  

                                                         
9 Aynı görüş için bkz. Sayhan, İ. (2005), “Rekabet Hukukunda Tazminat Sorumluluğu Bakımından Hukuka 
Aykırılık Unsuru ve Sorumluluğun Sınırı”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Cilt.5, 
Sayı.3, s.61 -67. 
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Rekabet ihlalinden kaynaklanan sorumluluğun kapsamına manevi zarar da girer 
mi sorusuna doktrinde olumlu yanıt verilmektedir (Özsunay,  2005: 44; Gürzumar, 
2006:165; Eğerci, 2005: 253). Ayrıca rakip teşebbüslerin zararı, sadece maddi 
zarardan ibaret olmayabilir. Bu anlamda yasak faaliyetlerin muhatabı olan 
teşebbüslerin manevi zarara uğramış olmaları da mümkündür. RKHK’un 4 ve 6. 
Maddesinde dile getirilen yasaklardan bazılarının ihlali manevi zarara sebebiyet 
verebilecektir ve dolayısıyla manevi tazminat davası gündeme gelebilecektir. 
Örneğin RK m. 4/1-d düzenlemesine göre, rakip teşebbüs faaliyetlerinin 
kısıtlanması, ayırımcı davranışlarla teşebbüslerin piyasayı terke zorlanması veya 
piyasaya giriş engelleri oluşturulması gibi haller rakip teşebbüslerin, iktisadi 
faaliyetleri kadar iç huzurunu, girişim özgürlüğünü ve cesaretini ihlal ettiğinden 
manevi tazminat şartları oluşmuş kabul edilecektir. Aynı görüşte olan yerel 
mahkeme Rekabet ihlaline ilişkin açılan bir davada10 manevi tazminatı rekabet 
ihlalinden doğan zarar kapsamı içerisinde değerlendirmiştir11. Buna rağmen, Sanlı 
(2003: 23) ve Akıncı (2001:389), rekabet ihlalinden kaynaklanan tazminatın 
kapsamına manevi tazminatın girmeyeceğini ileri sürmektedirler.  

C. Hukuka Aykırı Fiille Zarar Arasındaki Uygun İlliyet Bağı: Ortaya çıkan zarar 
ile failin davranışı (fiil) arasındaki bağlantı olarak tanımlanabilecek olan uygun 
illiyet bağı, maddi hukukta sorumlu tutulabilmek için  şarttır. Böyle bir bağın 
kurulamaması halinde sorumluluk söz konusu olmaz. İlliyet bağı gerçekleşen 
zararla sorumluluğun bağlandığı davranış arasındaki sebep - sonuç ilişkisi olarak 
nitelenmektedir (Tekinay ve diğ. 1993: 576; Eren, 2010:503). Doktrinde illiyet 
bağına ilişkin birçok teori ileri sürülse de, genel kabul gören uygun illiyet bağı 
teorisine göre, olayların normal akışına ve genel tecrübelere göre, gerçekleşen 
türden bir sonucu meydana getirmeye elverişli olan sebep, sorumluluğu doğuran 
sebeptir (Eren, 2010: 509). 

Sebep-sonuç ilişkisinden kaynaklanan haksız fiil ile zarar arasında bir illiyet 
bağının mevcudiyeti hem mantıki olarak hem de uygunluk açısından 
değerlendirilmek zorundadır. Bu değerlendirme sonucu her iki her iki illiyet 
bağının bir arada bulunduğu sonucuna varılırsa sorumluluk için gerekil olan illiyet 
bağının varlığından söz edilecektir.  

Mantıki illiyet bağlamında hukuka aykırı fiili gerçekleştiren kimse yalnızca bu fiilin 
sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlü olacak, kendisinin sebebiyet 
vermediği bir zarardan ise sorumlu tutulamayacaktır. Uygun illiyet bağı ise, hayat 
tecrübelerine göre bir fiilin olayların normal akışında oluşturabileceği zararlarla 
olan illiyet bağıdır. Bu sebepten, bir zararla fiil arasında uygun illiyet bağı 
bulunduğunun kabulü için, hayat tecrübelerine göre olayların olağan akışında fiilin 
bu zararı meydana getirebileceği sonucuna varmak gerekmektedir (Oğuzman ve 
Öz, 2013: 520). 

Konuyu rekabet hukuku açısından ele aldığımızda ise rekabet ihlallerinden 
kaynaklanan tazminat sorumluluğu bir haksız fiil sorumluluğu olduğundan, 

                                                         
10 Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, Esas No: 1997/99, Karar No: 1998/732, Karar Tarihi: 17.9.1998.   

11  Rekabet ihlalinden kaynaklı manevi tazminat talep edilebileceğine dair (Avrupa Birliği Komisyonu görüşü 
için bkz. Commission Staff Working Paper (Brussels, 19.12.2005, SEC(2005) 1732), p. 112 vd]. 
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hukuka aykırı fiil ile zarar arasındaki illiyet bağının ispat edilmesi gerekecektir 
(Sanlı, 2003: 228). 

Şayet davacı rekabet kuralları ihlal edildiği için zarara uğradığını ileri sürerse, bu 
zararın RKHK’na aykırı olan bir anlaşma, teşebbüs birliği kararı ya da uyumlu 
eylemden, hâkim durumun kötüye kullanılmasından veya yoğunlaşmadan 
kaynaklandığını ispat etmek zorundadır ki bunun anlamı, uygun illiyet bağının 
mevcudiyetidir. Uygun illiyet bağı ispat edilemezse, örneğin rakibin rekabetçi 
uygulamaları sonucunda teşebbüsün zarara uğraması halinde veya eylem 
olmasaydı da zararın her durumda gerçekleşeceği ispat edilirse, davalının 
sorumluğundan söz edilemeyecektir (Utku ve diğ. 2012: 112).  

D. Kusur: Bir davranışın haksız fiil sorumluluğuna yol açabilmesi için aranan dört 
şarttan bir diğeri de fiili işleyen kişinin kusurlu olmasıdır. Doktrindeki hâkim 
görüşe göre, hukuk düzeninin kınadığı, hoş görmediği davranış biçimine kusur 
denir (Oğuzman ve Öz, 2013: 504; Eren, 2010: 551). Başka bir ifadeyle kusur, zarar 
verenin hukuka aykırı fiili işlemekte olduğunu bilmesi (veya bilmesi gerekmesi) ve 
hukuka aykırı sonucu istemesi ya da bu sonucu önlemek için gerekli iradeyi 
göstermemesi halidir (Eren, 2010: 554). Tazminat miktarının belirlenmesinde yani 
sorumluluğun sınırlandırılmasında kusur, önemli rol oynar. Haksız fiil 
sorumluluğunda kusurun ispatı zarar görene aittir.  

Sorumluluk hukuku açısından kusur, kast ve ihmal olmak üzere ikiye ayrılır. 
Hukuka aykırı sonucun fail tarafından bilinip istenmesine kast denir (Tekinay ve 
diğ. 1993: 493; Eren, 2010: 557. Oğuzman ve Öz, 2013: 505). Kast, hukuka aykırı 
sonucun istenmesi ve bu sonucun gerçekleşmesi için gereken davranışların 
yapılması anlamına gelmektedir. Kastta hukuk tarafından korunan bir değerin, 
istenilerek ihlali söz konusudur  (Eren, 2010:572). Kusurun bir başka türü olan 
ihmal ise, hukuka aykırı sonucun istenmemesine rağmen somut olayın gerektirdiği 
tedbirler alınmadığı, gereken dikkat ve özen gösterilmediği için zararlı sonucun 
doğmasına sebep olunmasıdır. Başka bir ifadeyle hukuka aykırı sonucu 
istememekle birlikte, böyle bir sonucun meydana gelmemesi için gerekli özenin 
gösterilmemesine ihmal denir  (Eren, 2010:558; Tekinay ve diğ. 1993: 494). 
İhmalde, zararlı sonucun doğması için hukuk düzeyinin yüklemiş olduğu ödeve 
aykırı hareket edilmiş, gerekli tedbirleri alınmamıştır.  

RKHK’da sorumluluğun hangi esasa dayandığı konusunda özel bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Kanunun bu konuda sessiz kalması rekabet ihlaline dayalı 
tazminat davalarının kusur sorumluluğuna mı, yoksa kusursuz sorumluluğa mı 
dayanacağı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Doktrindeki hâkim görüş, 
rekabet ihlallerinden doğan sorumluğun “kusur sorumluluğu” olduğu yönündedir 

(Eroğlu, 2000: 215; Sanlı, 2003: 225-226;  İkizler, 2005: 356; Gürzumar, 2006: 
153). Bu konuda üzerinde durulması gereken nokta, kartel anlaşmaları gibi bazı 
rekabet ihlâli oluşturan davranışların niteliği gereği failin kusuru bulunmaksızın 
işlenemeyeceği gerekçesiyle ihlalin kanıtlanması halinde ayrıca kusurun ispatının 
gerekmeyeceğidir (Akıncı, 2001: 368; Sanlı, 2003: 226; Aksoy, 2004:196).  

Doktrinde hâkim olan kusur sorumluluğu görüşüne göre rekabet kurallarının ihlali 
gerekçesiyle tazminata hükmedilebilmesi için, davacı, davalının kusurlu olduğunu 
kanıtlamalıdır. Konuya kast ve ihmal açısından bakıldığında ise, teşebbüs 
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rekabetin sınırlanması amacıyla bilerek ve isteyerek hareket ederse “kast”ın 
varlığından; rekabetin kısıtlanması ya da engellenmesi sonucunun 
gerçekleşmemesi için gereken özeni göstermediği durumlarda da “ihmal ”den söz 
edilecektir. Doğrudan rekabeti ihlâl amacı taşımamakla birlikte,  böyle bir sonuç 
doğurmuş olan davranışlar bakımından ise, genellikle tacir sıfatına sahip faillerin 
bu sonucu öngörmemiş ve gereken tedbirleri almamış olmalarının ihmalle kusurlu 
davranışta bulundukları anlamına geleceği kabul edilmiştir (Akıncı 2001:369; 
Gürzumar 2006: 154).  

Rekabet ihlalinden kaynaklanan tazminat davalarının kusur sorumluluğu mu 
yoksa kusursuz sorumluluk esasına mı dayanması gerektiği tartışması, Tasarıda 
konuyu düzenleyen maddede açıkça “kusurlu olarak “ ifadesine yer verilerek 
ortadan kaldırılmıştır12. Şayet tasarı bu haliyle yasalaşırsa kusur konusunda 
herhangi bir soru işareti söz konusu olmayacaktır.  

3. Rekabet Hukukunda Üç Katı Tazminat Sorumluluğu 

RKHK 57. madde ile rekabet ihlali nedeniyle zarar görenlerin tazminat haklarının 

bulunduğu belirtilmiş altına alınmış, daha sonra 58. madde
13

 ile Özel Hukuk hükümleri 

çerçevesinde bu zararın nasıl tazmin edilebileceği hangi tür zararların karşılanacağı ve 

bunların nasıl hesaplanacağı düzenlenmiştir. Maddenin 2. fıkrasında ise üç katı tazminat 

talep edilebileceği hükme bağlanmıştır. Üç katı tazminata ilişkin bu düzenleme ile 

tazminat hukukunun temelini teşkil eden ve zenginleşme yasağı diye bilinen ilkeye 

istisna getirilmiştir. Esasen Amerikan Rekabet Hukukundan dünyaya yayılan bu kuralın 

zararı giderme amacı taşımayıp, yasak faaliyetleri icra eden teşebbüsleri cezalandırma, 

mağdur kişi veya teşebbüsleri ise dava açmaya teşvik amacı güttüğü dile getirilmektedir 

(Akıncı, 2001: 388; İnan, 2004: 52). 

Kanun, hâkime, ortaya çıkan zararın, tarafların kasıtlı davranışlarından veya ağır 

ihmalinden kaynaklandığı hallerde, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi 

zararın karşılığına ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmeleri muhtemel 

olan kârların üç katı oranında tazminata hükmedebilme yetkisi tanımıştır. Bu düzenleme 

ile rekabet hukukunun uygulanmasında yalnızca Rekabet Kurumu’nun değil, 

mahkemelerin de aktif olarak görevli ve yetkili kılındığı,  kanun koyucunun rekabet 

hukukunun mahkemeler tarafından etkin ve yaygın bir şekilde uygulanmasını arzu ettiği 

görüşü dile getirilmiştir
 
(Sanlı, 2003: 202). Bu bağlamda üç kat oranında tazminat elde 

etme ihtimali, dava açılmasını ve dolayısıyla rekabet hukukunun yaygınlaşmasını teşvik 

                                                         
12 Tasarı madde 57- “Her kim, kusurlu olarak, 4 üncü madde kapsamında olan ve muafiyetten yararlanmayan 
anlaşma, karar veya uyumlu eylem ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut 6 ncı veya 7 nci maddeyi 
ihlal ederse, ihlalden doğrudan zarar görenlerin bu nedenle uğradıkları her türlü zararı tazmin etmekle 
yükümlüdür. Zarar birden fazla kişinin davranışıyla ortaya çıkmışsa, bunlar zarardan müteselsilen 
sorumludur”. 

13 Madde 58- Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri 
bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilir. 
Rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan 
teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. Zararın belirlenmesinde, zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi 
umdukları bütün kârlar, geçmiş yıllara ait bilançolar da dikkate alınarak hesaplanır. Ortaya çıkan zarar, 
tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hâkim, zarar 
görenlerin talebi üzerine uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi 
muhtemel olan kârların üç katı oranında tazminata hükmedebilir. 
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ettiği gibi toplumda rekabetin ihlal edilmesini önleyecek ve rekabet bilincinin 

yerleşmesine de katkıda bulunacaktır(Sanlı, 2003: 218).   

Üç katı tazminat, manevi tazminat hakkı dışında seçimlik bir haktır.  Bu durum RKHK 

madde 58/2’ de “hâkim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da 

zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kârların üç katı 

oranında tazminata hükmedebilir” ifadesiyle açıkça dile getirilmiştir. Madde de yasa 

koyucu, üç katı tazminata temel teşkil eden zararı maddi zarar ve zarara neden olanların 

elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan kâr miktarı ile sınırlandırılmıştır. Rekabet 

ihlalinden zarar gören, rekabet ihlali ile uygun illiyet bağı çerçevesinde kalan maddi 

zararın her çeşidini (Eren, 2010:477-482) veya söz konusu zararların üç katını tazminat 

olarak isteyebilecektir. Başka bir deyişle mağdur, ya maruz kaldığı zararı veya karşı 

tarafın elde ettiği kârı ya da bunların üç katını tazminat olarak talep edebilecektir. 

3.1. Üç Kat Tazminat Sorumluluğunun Şartları 

Rekabet ihlalinden kaynaklanan zararın üç katının tazmininin talep edilebilmesi 
için beş şartın bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu şartlar; bir rekabet ihlalinin 
mevcudiyeti, rekabet ihlalinden kaynaklanan bir zarar,  rekabet ihlali ile ortaya 
çıkan zarar arasında uygun illiyet bağı, zarara yol açan rekabet ihlalinin kasıt veya 
ağır ihmalden kaynaklanması ve son olarak ta zarar gören kişi veya teşebbüslerin 
üç kat tazminat talebinde bulunmasıdır. Bu şartları tek tek ele alacak olursak: 

3.1.1. Bir Rekabet İhlalinin Mevcudiyeti 

Rekabet ihlalinden kaynaklanan zararın üç katı tazminat talep edilebilmesinin ilk 
ve olmazsa olmaz şartı, teşebbüslerin RKHK’un yasakladığı bir fiili gerçekleştirmiş 
olmalarıdır (Sayhan, 2005: 32). RKHK’nda yasaklanan fiiller üç maddede 
toplanmıştır. Bunlar teşebbüslerin uyumlu eylem ve anlaşmalarla rekabeti 
kısıtlamaları (madde 4)14, hâkim durumlarını kötüye kullanmaları (madde 6)15 ve 

                                                         
14Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar 
Madde 4- Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya 
da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası 
anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. 
Bu haller, özellikle şunlardır: 
a) Mal veya hizmetlerin alım ya da satım fiyatının, fiyatı oluşturan maliyet, kâr gibi unsurlar ile her türlü alım 
yahut satım şartlarının tespit edilmesi, 
b) Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması 
ya da kontrolü, 
c) Mal veya hizmetin arz ya da talep miktarının kontrolü veya bunların piyasa dışında belirlenmesi, 
d) Rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, kısıtlanması veya piyasada faaliyet gösteren 
teşebbüslerin boykot ya da diğer davranışlarla piyasa dışına çıkartılması yahut piyasaya yeni gireceklerin 
engellenmesi, 
e) Münhasır bayilik hariç olmak üzere, eşit hak, yükümlülük ve edimler için eşit durumdaki kişilere farklı 
şartların uygulanması, 
f) Anlaşmanın niteliği veya ticarî teamüllere aykırı olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diğer mal veya 
hizmetin satın alınmasının zorunlu kılınması veya aracı teşebbüs durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın 
ya da hizmetin diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da arz edilen bir 
mal veya hizmetin tekrar arzına ilişkin şartların ileri sürülmesi, 
Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep 
dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı 
piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil eder. 
Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde bulunmadığını 
ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir.  
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birleşme yahut devralmalar yoluyla rekabeti kısıtlamalarıdır (madde 7)16. Fakat 
madde lafzı incelendiğinde “tarafların anlaşması ya da kararı” ifadesinden 
teşebbüsler arası anlaşmaları, kararı ifadesinden de teşebbüs birliği kararlarını mı 
anlamak gerekecektir. Eğer bu soruya evet diye yanıt verilirse “uyumlu eylemler” 
üç kat tazminat sisteminin uygulama alanı dışında kalacaktır. Hatta bir adım ileriye 
giderek hâkim durumun kötüye kullanılması ve birleşme ve devralmalar sonucu 
ortaya çıkan rekabet ihlalleri dolayısıyla da üç kat tazminat isteyebilmek mümkün 
olmayacaktır. Şayet, “anlaşma ya da karar” ile teşebbüsün bilerek ve isteyerek 
(kasten)  taraf olduğu ilişkiler öngörülmektedir yorumu yapılarsa kasten taraf 
olunanlar dışındaki ilişkilerden kaynaklanan rekabet ihlallerinde kast unsurunun 
bulunmadığı sonucuna varılacaktır.  

Tasarıda 57 ve 58 nci maddeler birleştirilerek 57 nci maddede Tazminat ve Dava 
Hakkı başlığıyla değiştirilmiştir. Madde 57- Her kim, kusurlu olarak, 4 üncü madde 
kapsamında olan ve muafiyetten yararlanmayan anlaşma, karar veya uyumlu 
eylem ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut 6 ncı veya 7 nci maddeyi 
ihlal ederse, ihlalden doğrudan zarar görenlerin bu nedenle uğradıkları her türlü 
zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar birden fazla kişinin davranışıyla ortaya 
çıkmışsa, bunlar zarardan müteselsilen sorumludur.  

Ortaya çıkan zarar, bu Kanunu ihlal eden teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin kastı 
veya ağır ihmalinden kaynaklanmışsa, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan 
maddi zararın üç katına kadar tazminata hükmedilebilir. Kurumla aktif işbirliği 
yaparak ceza bağışıklığından veya indiriminden yararlanan teşebbüs ya da 
teşebbüs birlikleri bakımından ise, hükmedilecek tazminat uğranılan zararı 
aşamaz. İhlalden etkilenenlerin ya da etkilenebilecek olanların, devam eden ihlalin 
sona erdirilmesini veya yakın ihlal tehlikesinin önlenmesini hukuk 

                                                                                                                                                                     
15 Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 
Madde 6- Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet 
piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar 
ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır. 
Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır: 
a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da 
rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler, 
b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan 
veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması, 
c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki 
alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına 
bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım 
satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi, 
d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak 
başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler, 
e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması. 

16 Birleşme veya Devralma 
Madde 7- Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumlarını daha da 
güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki 
rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya 
da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine 
yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması 
hukuka aykırı ve yasaktır. 
Hangi tür birleşme ve devralmaların hukukî geçerlilik kazanabilmesi için Kurula bildirilerek izin alınması 
gerektiğini Kurul, çıkaracağı tebliğlerle ilan eder. 
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mahkemesinden talep etme hakları saklıdır.” Madde metninden tarafların 
anlaşması veya kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden ifadesi çıkarılarak 
yerine zarar, bu Kanunu ihlal eden teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin kastı veya ağır 
ihmalinden kaynaklanmışsa ifadesinin getirilmesi yukarda değinilen sorunu 
çözmeye yardımcı olacaktır.  

Tazminat sorumluluğunun temel şartı, RKHK’u ihlal eden fiiller ve işlemlerle rakip 
teşebbüslere, toptancı, perakendeci, tek satıcı, acente, gibi diğer piyasa 
katılımcılarına ve tüketicilere zarar verilmesidir (Topçuoğlu: 2009: 18-19). 
RKHK’nın 6 ncı maddesine göre hâkim durumun kötüye kullandığını belirterek, 

RKHK’nın 58 inci maddesi gereğince rekabet ihlâli nedeniyle uğranılan zararın üç katı 

oranında tazminata hükmedilmesinin talep edildiği dava örneklerinden birisi Bor Sanayi 
Dış Tic. Ltd. Şti, davalı ise Etibank Genel Müdürlüğü arasındaki davadır17.  
Aydoğanlar Otomotiv Servis San ve Tic. A.Ş, ile Koç Holding A.Ş. arasındaki dikey 
sözleşme kapsamına giren yetkili satıcılık sözleşmesinde yer alan, münhasır bölge 
sınırlaması, fiyat sınırlaması, yedek parçaya ilişkin şartlar, bölge ve marka 
sınırlamasının RKHK’nın 4 üncü maddesine aykırı olduğu iddiasıyla üç katı 
tazminat talebiyle açılan dava ise teşebbüslerin uyumlu eylem ve anlaşmalarla 
rekabeti ihlal ettikleri dava örneklerinden birisidir18.  

3.1.2. Rekabet İhlalinden Kaynaklanan Bir Zararın Mevcudiyeti   

Genel ilke olan zarar yoksa tazminat ta yoktur ilkesi rekabet ihlalinden 
kaynaklanan üç katı tazminat sorumluluğu için de geçerli olan bir ilkedir. TBK. 49. 
maddesinde bu ilkeyi “ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu 
zararı gidermekle yükümlüdür” ifadesiyle dile getirmiştir. RKHK’un Kanun’un 
yasakladığı fiilleri gerçekleştiren teşebbüsler, bu davranışları ile rakiplere, 
müşterilere veya tüketicilere zarar vermiş olmalıdırlar. Aslında konuya daha geniş 
bir perspektiften bakıldığında her tür rekabet ihlali ilet toplumsal refaha zarar 
verildiği görülmektedir.   

Tazminat sorumluluğu doğuran zarar kavramına yukarda ayrıntılı olarak 
değinildiği için bu bölümde daha ziyade üç katı tazminatla ilgili zarar üzerinde 
durulacaktır. RKHK madde 58 birinci fıkra hükmünde rekabet ihlalinden 
kaynaklanan zararın mağdurların ödedikleri bedelle rekabet sınırlanmasaydı 
ödemekte olacakları bedel arasındaki farktan oluştuğu düzenlemesine yer 
vermiştir. Rekabet ihlalinden mağdur olanlar rakip teşebbüsler ise bütün 
zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep 
edebileceklerdir19.  

Çalışma konusunu oluşturan üç katı tazminata ilişkin ikinci fıkrada ise zararın, 
tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden 
kaynaklanması şartıyla maddi zarar ya da zarara neden olanların elde ettiği veya 
elde etmesi muhtemel olan kârlar olduğunu hükme bağlamıştır. Madde 

                                                         
17Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, Esas No: 1997/99, Karar No: 1998/732, Karar Tarihi: 17.9.1998.  

18 Kadıköy Asliye 3. Ticaret Mahkemesi, Esas No: 2002/739, Karar No: 2006/266, Karar Tarihi: 04.04.2006. 

19 Rekabet ihlallerinden kaynaklanan tazminata konu olabilecek zarar türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 
Topçuoğlu, 2009 ve Sayhan, 2005. 
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düzenlemesinden hangi zararların, ne kadar ödeneceği, zararın nasıl belirleneceği 
konusunun açıklığa kavuşturulduğu görülmektedir. Fakat yine de zararın miktarı 
tam olarak tespit edilememişse hâkim, takdir yetkisini kullanarak tazminatın 
miktarını belirleyecektir. Konuya ilişkin TBK. madde 50’nin ikinci fıkra 
düzenlemesi “ Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, 
olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, 
zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler” şeklindedir. Bu durumda, 
rekabet ihlalinden zarar gördüğünü iddia eden kişi veya teşebbüsler hâkimin 
tazminat miktarının takdir etmesine yardımcı olacak delilleri sağlamak 
zorundadırlar.  

Üç katı tazminata hükmedilirken “zarara neden olanların elde ettiği veya elde 
etmesi muhtemel olan kâr” (RKHK m. 58/2)  esas alınacağına ilişkin düzenleme 
gereği hâkim, “gerçek zarar” ilkesi ile bağlı kalmayacaktır. Bu durumda rekabeti 
ihlal edenlerin elde ettikleri veya elde etmeleri muhtemel olan kâr miktarı gerçek 
zarar miktarından fazla olabilecektir şayet gerçek zararın ispatı güç veya tazminat 
miktarında farklılık varsa zarara uğrayan, tazminat miktarının belirlenmesinde 
Kanun’un tanıdığı iki yoldan birini seçme hakkına sahiptir. Mağdur, isterse maddi 
zarar ve mahrum kaldığı kâr miktarını isterse de karşı tarafın elde ettiği veya elde 
etmesi muhtemel kâr miktarını tercih edebilecektir. Ancak maddi zarar ve mahrum 
kaldığı kâr miktarını üç kat tazminat talebinin esası yapmak isterse bu miktarları 
ispat etmek zorunda kalacaktır.  

Rekabet ihlali dolayısıyla üç katı tazminatı düzenleyen RKHK madde 58’de 
tutarsızlık vardır. Şöyle ki, “........... zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet 
sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep 
edebilir” diyerek önce fiili zararı talep edebileceklerini düzenlemiş bir sonraki, 
cümlede  “Rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün 
zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep 
edebilir” ifadesiyle fiili zarar,  yoksun kalınan kâr,  manevi zarar hatta belki 
yansıma zararı talep edebileceğini hükme bağlamıştır. Madde metnindeki zarar 
görenler ifadesi rakip teşebbüsleri de kapsadığına göre rakip teşebbüsler de 
sadece fiili zararı mı talep edebilecekler ya da diğer zarar görenler de bütün 
zararlarını talep edemeyecekler mi sorusu ortaya çıkmaktadır. Esasen madde 
metnindeki ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel 
arasındaki fark ifadesinin metinden çıkarılması gerekmektedir.  

Zarar ile ilgili üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da RKHK Tasarısının 
düzenlemesidir.  Gerçekten de Tasarıya göre üç katına kadar hükmedilebilecek 
olan zarar ortaya çıkan zarar,  maddi zarardır20.  

3.1.3. Rekabet İhlali İle Ortaya Çıkan Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı 

Haksız fiil sorumluluğunun bir başka şartı olan zarar ile fiil arasındaki uygun illiyet 
bağı, rekabet ihlalinden kaynaklanan tazminat sorumluluğu için de aranan bir 
unsurdur. Üç katı tazminat sorumluluğunda da rakip teşebbüsler, tüketiciler ve 

                                                         
20Tasarının maddi zarardan daha fazla olacağı öngörülen karşı tarafın elde ettiği veya elde etmesi muhtemel 
kâr miktarı yerine gerçek zararı üç katı tazminata esas bu düzenlemesi hükmün caydırıcılık fonksiyonunu 
zayıflatır mı sorusunu akıllara getirmektedir.   
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malın dağıtım zinciri içinde yer alan ara teşebbüsler, rekabetin kısıtlanması ya da 
bozulmasıyla aralarında “uygun illiyet bağı” kurulabilen zararların tazminini 
isteyebileceklerdir. İlliyet bağının varlığını zarara maruz kalan kimseler ispat 
etmeleri gerekmektedir. Rekabet ihlalinden kaynaklanan her türlü zarar değil 
ancak, genel hayat tecrübelerine, ticari hayatın olağan akışına göre beklenmesi 
mümkün zararların tazmini istenebilecektir. 

Rekabet ihlalleri açısından uygun illiyet bağının değerlendirilmesi özellik arz 
etmektedir. Tamamıyla hukuki bir uygun illiyet bağı değerlendirmesi zarar 
görenlerin kapsamını daraltacak ve hükmün amacına hizmet etmeyecektir. Çünkü 
rekabet ihlallerine dayanan tazminat taleplerinde, “uygun illiyet bağı” kriterinin, 
bütünüyle hukuki değil ekonomik anlam ve niteliği ön plana çıkarılarak 
kullanılması gereği o kadar önemlidir ki, rakip dışındaki piyasa katılımcıları ve 
tüketicilerin maruz kaldıkları zararlar ancak bu yolla giderilebilecektir (Topçuoğlu, 
2009: 21). Uygun illiyet bağının ekonomik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi 
sonucu rekabet ihlalinin doğrudan sonucu olan zararlar değil, bu ihlalin neden 
olduğu yansıma zarar gibi zararlar da tazminatın kapsamına girecektir.  

3.1.4. Zarara Yol Açan Rekabet İhlalinin Kasıt Veya Ağır İhmalden 
Kaynaklanması 

Rekabet ihlalinden kaynaklanan üç katı tazminat talebinin dördüncü şartı zararın 
kast ya da ihmal sonucu ortaya çıkmış olmasıdır. Esasen madde metninde 
“tarafların anlaşması ya da kararı” ifadesine yer verilmişse de kastedilen kasıt 
olmalıdır. Aksi takdirde taraflar arasındaki uyumlu eylem, teşebbüs birliklerinin 
eylemleri ve hâkim durumun kötüye kullanılması ve rekabeti kısıtlayıcı 
yoğunlaşma niteliğindeki eylemlerin maddenin kapsamı dışında bırakıldığı sonucu 
ortaya çıkacaktır. Rekabet ihlallerinden kaynaklanan tazminat sorumluluğunu 
düzenleyen 57. madde metni dikkate alındığında yasa koyucunun niyetinin bu 
yönde olmadığı anlaşılacaktır. Doktrinde, de “tarafların anlaşması ya da kararı” ile 
ifade edilmek istenenin aslında “tarafların kastı” olduğu belirtilmiştir (Sanlı, 2003: 
232). Zaten Kanun Tasarısında konuya ilişkin düzenlemede yasa koyucu 57. 
maddede “Ortaya çıkan zarar, bu Kanunu ihlal eden teşebbüs ve teşebbüs 
birliklerinin kastı veya ağır ihmalinden kaynaklanmışsa” ifadelerine yer vererek 
karmaşaya son vermiştir.  

Kast, tarafların, yasak faaliyetleri ihlal ettiklerinin  (hukuka aykırı sonucun) 
bilincinde oldukları ve bunun sonuçlarını (rekabetin kısıtlanması, alıcı 
teşebbüslerin veya tüketicilerin sömürülmesi) istemelerini ifade eder. Kasıtla ilgili 
değinilmesi gereken bir diğer durum da rekabeti ihlal eden fiilleri 
gerçekleştirenlerin tacir olup olmaması ile ilgilidir.  Şayet tacir olmayanlar, ihlal 
ettikleri RKHK’nun ilgili hükümlerini bilmiyorsa kastın varlığından söz 
edilemeyecektir. Türk Ticaret Kanunu m. 2/3 düzenlemesine göre: “Tacir sıfatını 
haiz olmayanlar hakkında ticarî örf ve âdet, ancak onlar tarafından bilindiği veya 
bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır”. Tacir sıfatını taşıyan kimselerin ise Türk 
Ticaret Kanunu madde 2 fıkra 3’ e göre, tabi oldukları ticarî örf ve âdetleri 
bildikleri varsayılır. Faaliyet alanı ile ilgili örf ve adetleri bildikleri varsayılan 
tacirlerin kendilerine uygulanacak hukuk kuralını bilmedikleri 
düşünülemeyeceğinden, taraf oldukları rekabet ihlallerinde, kast unsurunun 
gerçekleştiği varsayılacaktır (Topçuoğlu, 2009: 21). 
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Üç katı tazminatın şartı olan ağır ihmal, aynı şartlar altında bulunan makul her 
insanın alması gerekli genel ve temel tedbirlerin alınmamış veya herkesin bilmesi 
gereken özen kurallarına uyulmamış olması demektir (Eren, 2010: 540). Özenin 
ölçütü objektif ölçüttür. Yani somut olayla ilgili olarak makul, orta seviyede zeki bir 
insanın göstereceği dikkat ve özen ölçü olarak alınacaktır. Tacir sıfatına sahip olma 
tıpkı kastta olduğu gibi ağır ihmalin varlığı tespit edilirken de dikkate alınmak 
durumundadır. Çünkü tacir sıfatını taşımayan tarafların, ihlal ettikleri RKHK’nun 
ilgili hükümlerinin varlığını bilmemeleri halinde kastları bulunmasa da ağır 
ihmallerinin bulunduğu sonucuna varılacaktır. Dolayısıyla tacir olmayanların da 
üstlendikleri ticari faaliyetlerle ilgili bilmeleri gereken hukuk kurallarına vakıf 
olmamaları ağır ihmal olarak nitelendirilecektir (Topçuoğlu, 2009: 22). 

3.1.5. Zarar Gören Kişi veya Teşebbüslerin Üç Kat Tazminat Talebinde 
Bulunması 

Madde 58 de düzenlenen üç katı tazminat hakkı rekabet ihlalinin özel hukuka 
ilişkin sonuçlarından birisidir. Dolayısıyla kasten veya ağır kusuru ile rekabeti 
kısıtlayıcı faaliyetlerde bulunan tarafları, hâkim resen üç kat tazminat ödemeye 
mahkûm edemez. Üç kat tazminata karar verilebilmesi için zarar görenlerin 
tazminat talebinde bulunması gerekmektedir. Maddenin, zarar görenlerin talebi 
üzerine “hâkim, … üç katı oranında tazminata hükmedebilir” (RKHK m. 58/2) 
şeklindeki ifadesi de bunu açıkça ortaya koymaktadır.  

Kanunda üç kat tazminatı talep edebilecek olanlar “zarar görenler” şeklinde 
belirtilmiştir (RKHK m. 58/2). Doktrinde, zarar görenler tabirinin, rekabet 
ihlallerinden etkilenen herkesi kapsayacak şekilde geniş yorumlanmasının, 
hükmün caydırma amacını aşacağı ileri sürülmektedir (Topçuoğlu, 2009: 40). 
Esasen rekabet ihlallerinden doğrudan ülke ekonomisinin olumsuz etkileneceği 
dikkate alındığında üç kat tazminat talebinde bulunabileceklerin 
sınırlandırılmasının gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.  

Rekabet ihlali nedeniyle tazminat talep edebilecek olanların başında rekabet 
ihlalinin doğrudan yöneldiği kişi veya teşebbüsler gelmektedir. Ayrıca rekabet 
ihlalinin yöneldiği teşebbüslerin dağıtıcılarının veya alıcılarının, ilgili teşebbüse 
mal ya da hizmet temin eden diğer teşebbüslerin de söz konusu ihlalden zarar 
görmemesi ihtimal dışı olduğundan bunlar da tazminat talebinde bulunabilecektir. 
Doğrudan kişi veya teşebbüsleri hedef alan rekabet ihlallerine 6. maddenin ikinci 
fıkrasında yer alan dışlayıcı uygulamalar, rakip teşebbüs faaliyetlerinin 
zorlaştırılması ve 4. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen boykot örnekleri 
verilebilir.  

Bazen de rekabet ihlalleri doğrudan herhangi bir kişi veya teşebbüsü hedef 
almayıp ilgili piyasada rekabeti sınırlama veya ortadan kaldırmaya yönelik olabilir. 
Daha ziyade kâr maksimizasyonu ve büyüme arzusu ile sebep olunan rekabet 
ihlalleridir. Bu tür rekabet ihlallerine 4. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen 
alım yahut satım şartlarının tespit edilmesi, mal veya hizmet piyasalarının 
bölüşülmesi ve bağlama anlaşmaları ve 6. maddenin ikinci fıkrasında yer alan alım 
satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi ve tüketicinin zararına olarak 
üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması örnekleri verilebilir. 
Dolayısıyla, bir kişi veya teşebbüsü açıkça hedef almasa bile, rekabet ihlallerinden 
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doğrudan zarar gören kimseler, maruz kaldıkları zararların üç katını tazminat 
olarak isteyebileceklerdir. Hatta MÖHUK m. 38/2’ye göre, “rekabet ihlallerinden 
etkilenen piyasa yabancı ülkede ise bu ülke piyasalarında faaliyet gösteren ve söz 
konusu ihlallerden zarar gören kişi veya teşebbüsler, RKHK madde 58/2 şartları 
çerçevesinde, üç kat tazminat talep edebilecektir. 

Üç katı tazminatı düzenleyen 58. maddede aktif işbirliği yaparak karteli ihbar eden 
teşebbüslere üç katı tazminat davası açılıp açılamayacağına dair bir açıklık yoktur. 
Fakat Pişmanlık Yönetmeliği'nin etkinliğinin artırılması amacıyla, Tasarıda aktif 
işbirliği yapan teşebbüsler hakkında 3 kat tazminata hükmedilemeyeceği açıkça 
belirtilmiş ve bu teşebbüslerin verdikleri zarar kadar sorumlu olmaları kabul 
edilmiştir. 

3.2. Üç Katı Tazminat Davasında Zamanaşımı 

RKHK’da tazminat taleplerinin zamanaşımı süresine dair herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu noktada doktrinde çoğunluk görüşüne göre (Sanlı, 2003: 
235; Topçuoğlu, 2009: 23;Utku ve diğ. 2012:125, Güven, 2007: 222), TBK’nın 
haksız fiiller için öngördüğü zamanaşımı hükümleri kıyasen uygulanacaktır. Buna 
göre TBK m.72 uyarınca rekabet ihlali nedeniyle açılan tazminat davasından doğan 
istemler, zararın ve failin öğrenildiği tarihten başlayarak iki yılın ve her durumda 
fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrayacaktır.  

Fiilin işlendiği itibaren tarihten işleyecek olan azami on yıllık süreye ilişkin bir 
uyuşmazlık yargıya taşınmamıştır ve doktrinde de tartışma konusu olmamıştır. 
Zamanaşımı ile ilgili tartışmalı alan zararın öğrenilmesinden itibaren işleyecek 
olan iki yıllık süredir. İki yıllık süreye ilişkin problematik zararın ne zaman 
öğrenilmiş olabileceği noktasındadır. Bu konuda Yargıtay’ın içtihatlarında tutarlılık 
yoktur. Bu tutarsızlığın temel nedeni zarar öğrenilmiş olsa bile rekabet ihlalinin 
tespiti için Rekabet Kurulu’nun gerekçeli kararının21 zorunlu tutulması, hatta bazı 
kararlarda bir adım ileri gidilerek Rekabet Kurulu kararının kesinleşmesinin22 
beklenmesi gereğidir. Yargıtay’a göre önce Rekabet Kurulu’nun rekabet ihlalini 
mevcudiyetine dair kararı kesinleşecek daha sonra buna bağlı tazminat talepleri 
söz konusu olabilecektir. Bu durumun en önemli sakıncası, fiilin hukuka aykırılığını 
saptayan Rekabet Kurulu kararının verilmesi ya da kesinleşmesinin uzun zaman 
alması nedeniyle TBK’da düzenlenen 2 yıllık zamanaşımını geçmesi durumunda 
hak kayıplarına sebep olma ihtimalidir.  

Zamanaşımıyla ilgili Yargıtay’ın yeni tarihli bir kararında, rekabet ihlali nedeniyle 
açılacak tazminat davasında zamanaşımı konusunda TBK’nın haksız fiiller için 
öngörülen iki ve on yıllık zamanaşımı sürelerinin uygulanmayacağına karar 
vermiştir. TBK’da öngörülen sürelerin yerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 
20/3. maddesi uyarınca “nisbi idari para cezası gerektiren kabahatlerde 

                                                         
21 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanlığı, Esas No: 1999/3350, Karar No: 1999/6364,Karar Tarihi: 01.11.1999. 
Yargıtay, olayda tazminata karar verilebilmesi için, öncelikle Rekabet Kurulu tarafından hâkim durumun 
kötüye kullanılmış olduğunun saptanması gerektiğini, bu kapsamda davacının Rekabet Kurumu’na başvuruda 
bulunup bulunmadığının araştırılması ve eğer Kuruma başvuru yapılmamışsa yapılacak başvurunun ön mesele 
olarak kabul edilip sonucunun beklenmesi gerektiğini, bu konu düşünülmeden verilen yerel mahkeme 
kararının isabetli olmadığını belirterek yerel mahkeme kararını bozmuştur. 

22 11. HD, 12.09.2014 tarih ve E.2013/7687, K.2014/13657 sayılı karar 
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zamanaşımı süresinin sekiz yıl” olacağına ilişkin hükmün uygulanması gerektiğine 
hükmetmiştir23. Tabii bu kararla zamanaşımı konusu iyice belirsiz hale gelmiştir. 
Rekabet ihlalinden kaynaklanan tazminat davalarında zamanaşımı konusunda 
mevcut Yargıtay içtihatları davacılar açısından hukuki belirliliği sağlamaktan 
oldukça uzaktır.  

 Türk rekabet hukukunda rekabet ihlallerinden kaynaklanan tazminat davalarında 
zamanaşımına ilişkin, hangi zamanaşımı süresinin uygulanacağı, ceza zamanaşımı 
süresinin uygulanabilirliği ile zamanaşımı süresinin başlangıcı, zamanaşımının 
durması veya kesilmesi ve bekletici mesele olup olmaması sorunlu alanlardır. 
Bugüne kadar açılan az sayıda tazminat davalarında Yargıtay’ın bu gerekçelerle 
davanın esasına davanın esasına giremediği görülmüştür (Güven, 2007: 223-255; 
Özkan A ve Özkan, 2016:103–134). 

Konuya mehaz hukuk olan AB açsından baktığımızda, 2014’te çıkarılan AB’de 
Zararların Tazminine İlişkin Direktif’te24 zamanaşımı sürelerinde bir belirlilik ve 
yeknesaklık üzerinde durulduğu görülmektedir. Direktif madde. 10’a göre 
zamanaşımı süresi; ihlal sona ermediği ve davacının davranışın rekabet ihlalini 
oluşturduğunu, bu ihlâlin zarara sebebiyet verdiğini bilmediği veya bilmesi 
gerekmediği ve davalıyı tanımlayamadığı sürece işlemeye başlamayacaktır. 
Zamanaşımı süresi ise en az beş yıl olmalıdır. Rekabet otoritesi, tazminat davasına 
konu ihlâller için soruşturma başlattığında zamanaşımı durmalıdır veya milli 
hukuk müsaitse kesilmelidir. Duran zamanaşımı ise, rekabet otoritesinin ihlâlin 
varlığına ilişkin kesinleşmiş kararından veya diğer herhangi bir kararından en 
erken bir yıl sonra başlamalıdır. Türk rekabet hukukunda da konuya ilişkin açıkça 
bir yasal düzenleme zorunluluğuna ihtiyaç vardır.  

3.3. Üç Katı Tazminat Davasında İspat Yükü, Yetkili ve Görevli Mahkeme  

RKHK’da, Rekabet Kurumu ile adli mahkemeler arasındaki ilişkiyi düzenleyen açık 
bir hüküm bulunmamaktadır25. RKHK madde 27 gereği Rekabet Kurulu, Kanun’un 
uygulanmasında, rekabet ihlallerinin önlenmesinde yetkili ve görevlidir. Fakat 
Kanun’un uygulanmasıyla ilgili özel hukuktan kaynaklanan tazminat ve 
hükümsüzlüğe yönelik taleplerde tek yetkili ve görevli organ genel mahkemelerdir. 

Rekabet ihlallerine yönelik tazminat davaları ile karşılaşan yerel mahkemeler iki 
şekilde hareket edecektir. İlk ihtimal, rekabet ihlali ile ilgili tazminat talebiyle 
karşılaşan yerel mahkemenin, rekabet ihlali iddiasına konu olan fiilin veya işlemin 

                                                         
23 Yargıtay 11. HD, 27.10.2015 tarih ve E.2015/3450, K.2015/11139 sayılı karar. 

24 Directive 2014/104/EU on certain rules governing actions for damages under national law for 
infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union [2014] OJ 
L349/1 

25 Kurum ile adli mahkemeler arasındaki ilişki 31.7.2008 tarihli RK Tasarısı 27. maddede, “Kurumun 
Bilirkişiliği ve Bekletici Mesele” başlığı altında: “Adli mahkeme, Kanunun ihlal edilip edilmediğinin 
saptanmasını gerektiren davalarda, ihlalin varlığı için gerçekleşmesi gereken ekonomik olgularla ilgili olarak 
Kurumun bilirkişiliğine başvurabilir. Başkanlık, bilirkişi raporunu hazırlamak üzere tarafsızlık esaslarını 
dikkate alarak yeter sayıda meslek personelini görevlendirir. Davanın konusuna ilişkin olarak Kurum 
bünyesinde bir inceleme, ön araştırma veya soruşturma yürütülüyor olması durumunda ise, hâkim Kurulun 
nihai kararını bekletici mesele sayabilir” şeklinde düzenlemişti. 23.01.2014 te TBMM’ye sunulan fakat henüz 
yasalaşmayan Tasarı’ da benzer bir hükme yer verilmemiştir.  
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hukuka aykırı olup olmadığını tespit etmesi için Rekabet Kurulu’na bildirmesi ve 
Kurul kararına göre tazminat talebini sonuçlandırmasıdır. İkinci ihtimal ise, yerel 
mahkemenin rekabet ihlalleri ile ilgili tazminat talebini kendisin inceleyerek 
sonuçlandırmasıdır. Bu durumda yerel mahkeme bu ihtimalde bilirkişi 
incelemesine hatta belki de Kurumun bilirkişiliğine başvurabilecektir. Her iki 
durumda da sorunlar baş gösterecektir. Mahkemenin rekabet ihlali iddiasını 
Kurula bildirerek kurul kararına göre hareket etmesi genel mahkemelerden 
tazminat isteme yolunu kapatabilecektir. Mahkemenin rekabet ihlali iddiasını 
kendisinin ele alması durumunda ise aynı fiille ilgili Kurul’un reddettiği bir rekabet 
ihlali iddiasının mahkemeler tarafından kabulü hukuki güvenilirlik sorunu teşkil 
edecektir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nda özel hukuk tazminat 
davalarında Rekabet Kurumunun zorunlu bilirkişi uygulamasından da 
vazgeçilmiştir.  

Bu konudaki optimal çözüm, özel hukuk mahkemelerinin önüne gelen rekabet 
ihlali kaynaklı tazminat davasıyla ilgili şayet varsa Rekabet Kurulu kararından 
ihtiyari olarak faydalanmasına, böyle bir karar yoksa ve kesinleşmemişse bunu 
bekletici mesele yapmamasına dair bir hükmün eklenmesi olabilir.  

Kural olarak, tazminat talebinde bulunanlar, haksız fiilin unsurlarının oluştuğunu 
ve meydana gelen zararın miktarını ispatlamak zorundadır. Rekabet ihlalinden 
kaynaklanan tazminat davalarında da bu kural geçerlidir. Ancak RKHK’un 59. 
maddesinde26,uyumlu eylemlerle ilgili bir karine getirilerek ispat yükü tersine 
çevrilmiştir. Zarara uğradığını iddia eden kişi açısından, uyumlu eylemlerle ilgili 
bir ispat kolaylığı getirilmiştir. Bununla birlikte, mahkemelerin uyumlu eylemin 
belirlenmesi gibi teknik bir konuda Rekabet Kurulu’nun görüşünü alması 
gerekmektedir. 

59. maddenin ikinci fıkrası, rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların 
her türlü delille ispatlanabileceğini ifade etmiştir27. Fakat tazminat talebi için 
sadece rekabetin kısıtlandığının ispatlanması yeterli değildir, haksız fiilin diğer 
unsurlarının da ispatlanması gerekmektedir.  

RKHK’ya aykırılıktan dolayı açılan tazminat davasında yetkili mahkeme ile ilgili 
olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu28 (HMK)’daki hükümler uygulanacaktır. Özel 
yetkili mahkeme, haksız fiilin meydana geldiği yer mahkemesidir (HMK m. 16). 
Kural olarak özel yetki genel yetkiyi kaldırmadığından, haksız fiilin islendiği yer 
mahkemesinin yanı sıra, genel yetkili mahkeme olarak davalının ikametgâhı 
mahkemesi de açılacak tazminat davalarında yetkili olacaktır (HMK m. 6). 

                                                         
26 Madde 59- Zarar görenlerin, bir anlaşmanın varlığı ya da piyasada rekabetin bozulduğu izlenimi veren, 
özellikle piyasaların fiilen paylaşılması, uzun sayılacak bir süre piyasa fiyatında gözlenen kararlılık, fiyatın 
piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerce birbirine yakın aralıklarla artırıldığı gibi kanıtları yargı organlarına 
sunmaları halinde, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde bulunmadıklarını ispatlama yükü davalılara geçer. 
Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların varlığı her türlü delille ispatlanabilir. 

27 Rekabet ihlâlinin ispatı konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Cem Budak, “Rekabet Hukukunda Deliller ve 
İspat”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-I, 4 Nisan 2003 Kayseri, Rekabet Kurumu Yayın 
No: 0137, s. 51. 

28 Kanun No. 6100,    Sayı: 27836,  Kabul Tarihi: 12.1.2011. 
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4. Sonuç 

Etkili bir rekabet hukuku uygulaması için özel hukuk alanında öngörülen 
yaptırımların yaygınlaştırılması ve etkin kılınması gerekmektedir. Geçersizlik 
yaptırımı ile rekabet ihlalinden zarar görenlerin tazminat sorumluluğu da rekabet 
ihlallerinin özel hukuk alanındaki sonuçlarından birisidir. Bu bağlamda, tazminat 
davalarının özel hukuk uygulamasının AB’de gittikçe artan önemine, ABD’de ise en 
yaygın uygulama sekli olmasına rağmen; RKHK 1997 yılında uygulanmaya 
başlamış olsa da, şu ana kadar karara bağlanan rekabet ihlalinin neden olduğu 
tazminat davalarında hiçbir davacı üç kat tazminat elde edememiştir. Ya ilk derece 
mahkemeleri rekabet ihlalinin neden olduğu tazminat davalarını reddetmiş ya da 
ilk derece mahkemelerinin üç kat tazminata hükmettiği bir kaç karar ise Yargıtay 
tarafından bozulmuştur. Elbette ki bu durum mahkemeler ile Kurum arasındaki 
işbölümüne dair belirsizlikler, delillere erişim problemleri ve rekabet hukukuyla 
ilgili bilgi eksikliği gibi birçok nedeni vardır.  

Etkili bir rekabet politikası araçlarından birisi olmanın yansıra on iki Bankaya 
kredi ve kredi kartı faiz oranlarını aralarında anlaşarak belirledikleri gerekçesiyle 
Rekabet Kurulu tarafından verilen cezanın kesinleşmesiyle çok sayıda rekabet 
ihlali kaynaklı tazminat davası açılması ihtimali ortaya çıkmıştır.  

Türk rekabet hukukunda üç katı tazminat uygulamasının etkin bir şekilde 
uygulanamamasının birden çok sebebi vardır. Bu çalışmada konuyla ilgili sorunlu 
alanlar ortaya konularak çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.  Bu konuyla ilgili 
ülkemizde rekabet ihlallerinden meydana gelen mağduriyetlerin yeterince 
bilinmediğini, yargılama süreçlerinin uzun ve verimsiz olduğunu, özel hukuk 
kaynaklı rekabet uyuşmazlıklarına ilişkin bir içtihadın oluşmadığını ve ülkemizde 
bir rekabet kültürünün henüz yeterince oluşmadığını dile getirebiliriz.   

Rekabet ihlalinden kaynaklanan tazminat davalarında sorunlu alanlardan birisi 
rekabet ihlalinin varlığına ilk derece mahkemesi karar verebilir mi sorusudur. 
Esasen RKHK’da konuyla ilgili herhangi bir sınırlama öngörülmemiş olmasına 
dayanarak rekabet hukuku bağlamında ilk derece mahkemelerinin öncelikle bir 
rekabet ihlalinin olup olmadığına karar vermesi ve ardından da üç kat tazminata 
hükmetmesi noktasında yasal bir engel bulunmadığını söyleyebiliriz. Ancak 
uygulamada Yargıtay, verdiği kararlarla hukuken mümkün olan bu yolu fiilen 
kapatmıştır. Yargıtay, rekabet ihlalinden kaynaklanan bir Rekabet Kurulu 
kararının ardından tazminat davası açılması gerektiğine karar vermiştir. Şayet 
tazminat davasına konu olan rekabet ihlali ile ilgili Rekabet Kurulu’nun vermiş 
olduğu bir kararın bulunmadığı durumlarda ise Rekabet Kurulu kararının ilk 
derece mahkemeleri tarafından bekletici mesele yapılmasına hükmetmiştir. Bu 
sorunla ilgili kurumun zorunlu bilirkişiliği ve davanın konusuna ilişkin olarak 
Kurum bünyesinde bir inceleme, ön araştırma veya soruşturma yürütülüyorsa, 
hâkimin Kurulun nihai kararını bekletici mesele sayabileceği düzenlemesi 
getirilebilir. Yine Adalet Bakanlığının stratejik planlarında yer alan ihtisaslaşmış 
mahkemelerin artırılması hedefi doğrultusunda adli yargı içerisinde örgütlenecek 
bir rekabet ihtisas mahkemesi kurulması önerilebilir.  

RKHK’nın 58 inci maddesi uyarınca üç kat tazminata hükmedilmesi gerektiği ile 
ilgili hükmün uygulanması konusunda doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. 
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Şartlar oluşmuşsa hâkimin üç kat tazminata hükmetmesi gerektiği belirtildiği gibi, 
üç kata kadar tazminata hükmedilebileceği de ifade edilmektedir. Doktrinde bazı 
yazarlar maddedeki “üç katı oranında” ifadesinin açık olup tereddüde yer 
vermediğini ifade etmişlerdir ( Aslan, 2001: 691). Aksi görüşte olan yazarlar ise 
tazminatın üç katına kadar olduğunu ve hâkimin takdir yetkisi olduğunu ileri 
sürmüşlerdir(Arı, 2006: 9-10; Sanlı, 2003: 271). Hemen belirtelim ki 4054 sayılı 
RKHK’da değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısında kasıt veya ağır 
kusur hallerinde açılacak tazminat davalarında, uğranılan zararın “üç katına kadar” 
tazminata hükmedilebileceği düzenlenmiştir. Şayet tasarı bu haliyle yasalaşırsa bu 
tartışma da son bulacaktır. 

RKHK’ da tazminat davaları ile ilgili açık bir düzenleme bulunmayan zamanaşımı 
süresinin ne kadar olacağı ve ne zaman işlemeye başlayacağı, ne zaman kesileceği 
veya duracağıdır. Yukarda da ifade edildiği üzere bu konudaki Yargıtay kararları da 
birbirinden farklıdır. Bu konudaki en güvenilir çözüm Kanun’da açıkça 
düzenlenmesi olacaktır.  

Rekabet ihlalinden kaynaklanan tazminat davalarında zararın ispatı ve miktarının 

hesaplanmasındaki güçlük, uzun süren yargılama süreci göz önüne alındığında HMK’da yer 

verilmeyen topluluk davalarını mümkün kılacak açık bir düzenlemeye yer verilmesi de bu tür 

davaların etkinliğini artırarak rekabet ihlallerinin azalmasına ve toplumsal refah kaybının 

önlenmesine katkı sağlayacaktır.  
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