Rekabet Kurumu, Taahhütlere İlişkin Tebliğ Taslağı’nı Kamuoyu
Görüşüne Açtı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, geçtiğimiz Haziran
ayında yürürlüğe girmesiyle “taahhüt” müessesesi rekabet hukukuna kazandırılmış oldu. Taahhüt
yöntemi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddeleri ile ilgili olarak
yürütülmekte olan bir önaraştırma ya da soruşturmada, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerince
rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak taahhüt verilmesi ve taahhütlerin Rekabet Kurulu
(“Kurul”) tarafından kabul edilmesi ile ilgili incelemenin bir ihlal kararı olmaksızın sonlandırılmasını
içeriyor. Bu kapsamda taahhüt yönteminin usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan “Rekabeti
Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik
Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ Taslağı” (“Tebliğ
Taslağı”) 30 Kasım 2020 tarihinde kamuoyu görüşüne açıldı.
Tebliğ Taslağı’nda düzenlenen bazı önemli hususlara aşağıda yer verilmiştir:
•

Tebliğ Taslağı’nda öngörülen taahhüt mekanizması, rakipler arasında fiyat tespiti,
bölge/müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanmasını içeren açık ve ağır ihlaller
bakımından uygulanabilir değildir.

•

İncelemeye konu teşebbüsler, soruşturma sürecindeki taahhüt sunma taleplerini en geç
soruşturma bildiriminin tebliğinin ardından üç ay içerisinde Rekabet Kurumu’na
sunabileceklerdir. Bu talebi takiben Kurul taahhüt görüşmelerini en kısa sürede
başlatacaktır. Ancak, incelemeye konu teşebbüslerin taahhüt sunma talebinde bulundukları
aşamada inceleme konusu rekabet sorunlarının yeterli açıklıkta ortaya konamamış olması
halinde, Kurul taahhüt görüşmelerinin başlatılmasını erteleyebilecektir.

•

Alternatif taahhütler içeren taahhüt metinleri Kurul tarafından kabul edilmeyecektir.

•

Sunulacak taahhüt metinlerinde taahhütle giderilmesi amaçlanan rekabet sorunu, bu
sorunun nasıl çözüleceği, taahhüdün içeriği, başlangıç tarihi, süresi ve taahhüdün
uygulanma aşamasında gözetilecek diğer süreler, bu sürelerin hangi hallerde
uzayabileceği, taahhüdün piyasaya etkisi, taahhüde uyumun nasıl izlenebileceği açıkça
belirtilmelidir.

•

Sunulan taahhüt, rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede
yerine getirilebilir ve etkin şekilde uygulanabilir olmalıdır.

•

Kurul, sunulan taahhüt hakkında şikâyetçinin ve üçüncü kişilerin görüşlerinin alınmasına
karar verebilir.

•

Kurul, sunulan taahhüt yoluyla rekabet sorunlarının giderilebileceğine kanaat getirmesi
halinde, taahhüt sürecinin herhangi bir aşamasında taahhüdü ilgili taraflar açısından
bağlayıcı hale getirerek soruşturma açılmamasına veya açılmış bulunan soruşturmaya son
verilmesine karar verebilecektir.

•

Süresi içinde ve usulüne uygun taahhüt metni sunulmaması veya sunulmuş olan taahhüt
metninin geri çekilmesi halinde taahhüt süreci sonlandırılmış sayılacaktır.

•

Kurul’un sunulan taahhütleri uygun bulmaması halinde taahhüt süreci sona erecektir.
Taahhüt sürecinin sonlandırılması hallerinde tekrar taahhüt sunma talebinde
bulunulamayacaktır.

Kamuoyu görüşüne açılan Tebliğ Taslağı hakkında 28 Aralık 2020 tarihine kadar görüş
bildirilebilecektir.
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