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REKABET KURULU’NUN “GOOGLE SHOPPING” SORUŞTURMASI 

SONUÇLANDI 

Rekabet Kurulu 13 Şubat tarihli kararı ile; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google 

International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik 

bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri ve çevrimiçi alışveriş karşılaştırma hizmetleri 

pazarlarında hâkim durumda olduğuna ve Google’ın hâkim durumunu alışveriş karşılaştırma 

hizmeti sunan rakiplerini dezavantajlı konuma düşürerek rakip teşebbüslerin faaliyetlerini 

zorlaştırmak yoluyla kötüye kullandığına karar verdi. Karar ile Google’a yaklaşık 100 milyon TL idari 

para cezası uygulanmasının yanında “ihlali sonlandırmak ve pazardaki rekabeti tesis etmek” 

amacıyla çeşitli yükümlülükler getirildi. 

Bu yükümlülüklerin Google’ın çevrimiçi alışveriş karşılaştırma hizmetleri alanındaki iş modelini 

önemli ölçüde değiştirebilecek nitelikte olduğu söylenebilir. Karara göre Google gerekçeli kararın 

tebliğinden itibaren üç ay içinde aşağıda sayılan yükümlülükleri yerine getirmek zorunda: 

• Genel arama sonuç sayfasında rakip alışveriş karşılaştırma hizmetlerinin kendi ilgili 

hizmetlerinden daha az avantajlı olmaması için gerekli koşulları sağlaması, 

• Mobil mecraya uyumlu olacak şekilde, diğer mecralarda da Shopping Unit’e ait başlığın 

tıklanma özelliğini kaldırması, 

• Shopping Unit’in başlığında ve etiketlenmesinde bu alanın reklam olduğuna ilişkin 

belirsizliği makul şekilde gidermesi, 
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• Google’da yapılan aramalarda ürün adı ile birlikte açıkça alışveriş karşılaştırma hizmeti 

sunan rakiplerinin marka veya site adına yer verilmesi durumunda Shopping Unit’in 

öncelikli olarak konumlandırılmasına son vermesi. 

Karar, Rekabet Kurulu’nun Google’a idari para cezası uyguladığı ve çeşitli yükümlülükler getirdiği 

ilk karar değil. Rekabet Kurulu’nun 19 Eylül 2018 tarihli kararı ile Google’ın “lisanslanabilir mobil 

işletim sistemleri” pazarında hâkim durumda olduğu ve hâkim durumunu kötüye kullandığı 

gerekçesiyle Google’a çeşitli yükümlülükler getirilmişti. Bu kararında Rekabet Kurulu, Google’ın 

Türkiye’de satışa sunulmak üzere üretilen cihazlarında Android işletim sistemi kullanmak isteyen 

cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerdeki çeşitli hükümlerle internet arama hizmetleri pazarındaki 

rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesini engellediğini gerekçe göstermişti. Google’ın 

bu karar ile belirlenen yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmemesi üzerine ise Kurul 7 Kasım 

2019 tarihinden itibaren (süreli) günlük idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. 

Rekabet Kurumu bünyesinde, Google hakkında bu yıl içerisinde sonuçlanması beklenen iki 

soruşturma daha devam ediyor. Bu soruşturmalardan biri Google’ın genel arama hizmetlerine 

yönelik yaptığı algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hâkim durumunu kötüye 

kullandığı; diğeri ise Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye 

kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına ilişkin. 
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