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REKABET KURULU’NUN VERİ TAŞINABİLİRLİĞİ HAKKINDA İLK KARARI  

Rekabet Kurulu (“Kurul”), “www.nadirkitap.com” isimli internet sitesi üzerinden ikinci el kitapların 

çevrim içi satış piyasasında aracılık hizmeti veren Nadirkitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş. (Nadirkitap) 

hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin nihai kararını açıkladı. Bahse konu soruşturma, 

Nadirkitap’ın, rakip aracılık hizmeti sağlayıcıları üzerinden ürünlerini pazarlamak isteyen satıcı 

üyelerine kendi verilerini sağlamayarak rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına 

ilişkin olarak açılmıştı. 

Kurul, Nadirkitap’ın faaliyet gösterdiği pazarı “ikinci el kitap satışına aracılık sağlayan platform 

hizmetleri” olarak tanımlayarak bu pazarda hâkim durumda olduğunu tespit etti. Kurul, satıcı 

üyelerinin www.nadirkitap.com’a yükledikleri kitap verilerine erişiminin ve bu verilerin 

taşınabilirliğinin haklı bir gerekçe olmadan engellenmesinin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 6. maddesi çerçevesinde hâkim durumun kötüye kullanılması 

şeklinde ihlal olduğuna karar verdi. Bu doğrultuda, bahse konu karar ile, Nadirkitap’a idari para 

cezası uygulanmasının yanında Kanun’un 9. maddesi kapsamında veri taşınabilirliğine ilişkin bir 

yükümlülük getirildi. Karara göre, söz konusu ihlalin sonlandırılması ve pazardaki etkin rekabetin 

tesis edilmesi amacıyla, Nadirkitap’ın talep eden satıcı üyelerine kitap envanter verilerini doğru, 

anlaşılabilir, güvenli, eksiksiz şekilde, ücretsiz ve uygun formatta sağlaması gerekecek. 

Kurul’un bu kararı, veri taşınabilirliğinin engellenmesinin Kanun’un 6. maddesi kapsamında bir ihlal 

olarak değerlendirildiği ilk karar oldu. Birçok farklı ülkenin rekabet otoriteleri nezdinde tartışma 

konusu olan veri taşınabilirliği yükümlülüğü, müşterinin veya satıcının tek platforma bağlılığının 

önlenmesini ve platformlar arası geçiş maliyetlerinin azaltılmasını amaçlıyor. Kurul bu kararı ile, 

Avrupa Birliği ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü nezdinde süregelen dijital platformlar 
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arasında veri taşınabilirliği tartışmalarına paralel olarak, veri taşınabilirliği konusundaki 

hassasiyetini ortaya koydu. Kurul’un veri taşınabilirliğine haklı gerekçe olmaksızın engel olunmasını 

bir rekabet ihlali olarak kabul etmesi ve Nadirkitap’a, idari para cezasına ek olarak, talep eden 

satıcı üyelerine veri sağlama yükümlülüğü getirmesi dikkate alındığında, kararın çevrim içi 

platformların satıcı verilerine ilişkin politikalarını etkileme potansiyeli bulunduğu söylenebilir.  
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