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İLK YAZI   
  

İfade Özgürlüğü ve Rekabet Kültürü 
 
Prof. Dr. Erdal Türkkan (erdalturkkan@hotmail.com) 
 
Küresel  tecrübelere   bakıldığında  düşünce ve ifade özgürlüğü ile  demokrasinin 
gelişme düzeyi, uzlaşma ve çatışma kültürünün nispi önemi, yolsuzlukların yaygınlığı  
arasında sıkı bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. Bu ilişki,  yaratıcılık düzeyi, 
öğrenme ve araştırma eğilimi, etkili  tepki gösterme   kapasitesi  açısından da söz 
konusudur. Aslında bu özellikler düşünce ve ifade özgürlüğü ile  rekabet kültürü 
arasında da  sıkı bir ilişki olduğunu ima etmektedir.  Bu nedenle   başta Fransa  
olmak üzere  batılı ülkelerde  düşünce ve ifade özgürlüğü en  temel değerlerden birisi 
hatta ilki olarak kabul edilmektedir. Ancak Paris ‘de yaşanan Charlie Hebdo 
olayından sonra,  Türkiye’de yaşayan fikir önderlerinin  bile  düşünce ve ifade 
özgürlüğüne bakış açılarının sorunlu olduğu görülmektedir. Bu yazıda önce düşünce 
ve ifade özgürlüğü ile rekabet kültürü arasındaki sıkı ilişkiye kısaca 
değinilecektir.Bundan sonra  Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğüne sorunlu 
bakıştan neyi kastettiğimiz ve sorunun nasıl çözümlenebileceği konularına  kısaca 
açıklık getirilmeye çalışılacaktır.   
Düşünce ve ifade özgürlüğü her şeyden önce  sağlıklı ve adil rekabete dayalı bir 
demokrasinin en temel koşuludur. Siyasi partiler arasındaki yarışın adil bir biçimde 
olabilmesi ve halkın en doğru biçimde ve yeteri kadar bilgilendirilebilmesi için  hem 
eleştirilerin hem de  yeni önerilerin açıkça ortaya konabilmesi gerekir. Bu nedenle   
rekabet kültürünün siyasi boyutu ancak  düşünce ve ifade özgürlüğünün en geniş 
anlamda uygulanabildiği ülkelerde mümkün olmaktadır. 
Düşünce ve ifade özgürlüğü bir toplumda  çatışma  eğilimlerinin en aza indirilmesi ve 
uzlaşma ve birlikte yaşama  kültürünün  güçlenmesi açısından büyük önem taşır. 
Çünkü düşünce ve ifade özgürlüğü,  insanların önyargılardan arınabilmesi,  empati 
kapasitesinin geliştirilmesi, provokasyon ortamının yok edilmesi ve  karşıt tarafların 
diyaloga girme eğiliminin arttırılması açısından büyük önem arz etmektedir. Şüphesiz  
çatışma kültürü ve eğiliminin güçlü olduğu bir ülkede rekabet kültürünün filizlenmesi 
de mümkün olamayacaktır. 
Düşünce ve ifade özgürlüğü  bir toplumda her türlü hukuk dışılık, yolsuzluk , 
ayrımcılık ve uygunsuzluğun azaltılması açısından da önemli bir işlev görür.  Çünkü 
düşünce ve ifade özgürlüğü bütün yolsuzlukların  ortaya çıkması ve toplumsal 
müeyyide ile karşılık bulması açısından vazgeçilmez bir araçtır.. Yolsuzlukların 
olduğu  ve  cezalandırılamadığı ortamlarda  rekabet kültürünün  gelişmesi mümkün 
olamayacaktır. Çünkü rekabet ederek başarmak yerine   yolsuzluk yaparak  veya 
ayrımcılıktan yararlanarak hatta rakibi yok ederek başarmak tercih edilen bir yöntem 
haline gelecektir. Bu durumun topluda ahlaki bir çöküntüye yol açması ve her türlü 
yüksek değerin yok sayıldığı bir ortam yaratması da kaçınılmazdır. 
 Düşünce ve ifade özgürlüğü bir toplumda  yaratıcılık düzeyinin de  en önemli 
belirleyicilerinden birisidir. Yaratıcılık düzeyi rekabet etme kapasitesinin en  önemli 
belirleyicilerinden birisidir. Rekabet kültürü ancak  yaratıcılık  düzeyine güvenen 
bireylerin oluşturduğu toplumlarda  gelişebilmektedir.  Batıda   gerek bilimsel gerekse 
sanatsal   alanda en iyi eserleri  veren kişilerin ifade özgürlüğünün  en üst düzeyde  
geçerli olduğu ülkelerden çıkması bir tesadüf değildir. Ayrıca İslam dünyasının gurur 
duyduğu bütün düşünür ve sanatçıların da  İslam da düşünce ve ifade özgürlüğünün 
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en geniş anlamda geçerli olduğu dönemlerde  aktif olması bir tesadüf değildir. Bazı 
tarihçilerin Osmanlı imparatorluğunun yükselme dönemlerini   Anadolu’da fikir 
özgürlüğünün   en üst düzeyde uygulanmasına  buna karşılık  Osmanlı’nın çöküşe 
geçmesini de  dinin siyasetin emrine girmesi ve tek  dini düşüncenin  dayatılmasına 
bağlamalarını   önemsemek açısından önemli nedenler vardır.   
Düşünce ve ifade  özgürlüğü   öğrenme ve araştırma  kapasitesi ve isteğinin de  en 
önemli belirleyicilerinden birisidir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün  geliştiği ülkelerde 
insanlar daha çok soru sormakta, bu nedenle daha çok öğrenmekte,   elde ettiği yeni 
bilgilerle daha iyi ve önemli sorular sorma yeteneğini kazanmakta, böylece araştırma 
ve öğrenme eğilimi en üst düzeye çıkmaktadır. Düşünce ve ifade özgürlüğünün 
gelişmediği toplumlarda ise insanla soru sormadığı ve soramadığı için  sınırlı bir bilgi 
ve ilgi düzeyine  adeta mahkum olmaktadır. Bilgi düzeyi ve araştırma eğilimi bir 
toplumda rekabet kültürünün gelişmesinin olmazsa olmazlarından birisidir.  Çünkü 
rekabet etmek  isteği ve kapasitesi öğrenme ve araştırma kapasitelerinin en üst 
düzeyde kullanımını gerekli kılmaktadır. 
Nihayet düşünce ve ifade özgürlüğü, etkili   tepki gösterme kapasitesinin arttırılması 
açısından  önem kazanmaktadır. Burada etkili tepki,  istenmeyen durumlar karşısında 
en isabetli tutumu alma anlamına gelmektedir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün 
gelişmediği ülkelerde istenmeyen durumlar karşısındaki tepkiler  genellikle 
öldürmeden başlayan şiddet kullanımı biçiminde olmaktadır. Bu  tür tepkiler  her 
zaman çözdüğünden daha fazla problem yaratmakta ve  istenmeyen durumlarla 
karşılaşma  olasılığını daha da arttırmaktadır. Rekabet kültürünün gelişmesi ancak  
etkili tepki verme  potansiyeli olan bireylerin oluşturduğu toplumlarda mümkün 
olabilmektedir. 
Bu durumda Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğünün ne ölçüde gelişmiş olduğu 
sorusuna cevap aramak  önem kazanmaktadır: 
Türkiye’de yaşamayanlar açısından düşünce ve ifade özgürlüğünün göstergeleri, bu 
konuda düzenlenmiş uluslar arası endekslerdeki durum ve dış basına yansıyan bazı 
haber ve yorumlardır. Bu açıdan Türkiye dünyada ( en azından  demokratik 
toplumlar) arasında düşünce ve  ifade özgürlüğünün en geri olduğu bir ülke olarak  
algılanmaktadır.  16 Ocak 1015 itibariyle Avrupa  Parlamentosu’nun yayınladığı  
bildiri olayın acilen çözümlenmesi gereken bir düzeye ulaştığı yönündedir.  Türkiye 
dünyada en  fazla gazetecinin hapiste olduğu bir ülke olarak tanınmakta ve 
kınanmaktadır. Nihayet Türkiye’nin  ifade özgürlüğünü ölçen  endekslerdeki yeri en 
gerilerde bulunmaktadır. 
Türkiye’de yaşayanlar  açısından durum   tam bir kutuplaşma haline dönüşmüştür.  
Devlet Büyükleri  de dahil  olmak üzere bir   kısım vatandaşlar Türkiye’de “düşünce 
ve ifade özgürlüğünün çok ileride olduğunu hatta bu açıdan batılı  ülkelerden  bile 
daha ileri  olunduğunu” düşünmektedir. Onlara göre sorun “Türkiye’de düşünce 
özgürlüğünün  hakaret özgürlüğü olarak anlaşılmasından   kaynaklanmaktadır”.” 
Hapse atılan gazeteciler ve yazarlar suç işledikleri için oradırlar”.  “Muhalif 
gazetecilerin görevden alınması da   yadırganmaması gereken  normal ticari amaçlı   
bir tutumdur”. 
Türkiye’de ifade özgürlüğünün çok ileri düzeyde var olduğunu savunanların haklı 
oldukları nokta şudur. Gerçekten  siyasi iktidar yanlılarının bu özgürlüklerden başka  
ülkelerde görülmemiş oranda yararlanabilmekte  ve  muhaliflere karşı her türlü 
hakareti ve iftirayı    görülmemiş boyutlarda  yapabilmektedirler.  Böylece düşünce ve 
ifade özgürlüğünün  ancak muhaliflere de  aynı hakların tanınmasından geçtiği  göz 
ardı edilmektedir. Aslında muhalifler arasında da  düşünce ve ifade özgürlüğünü tek 
yönlü olarak düşünme eğiliminde olanlar yok değildir. 
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Şüphesiz Türkiye’de ifade özgürlüğünün bilinçli  savunucuları da vardır.  Onlar bu 
özgürlüklerden herkesin eşit oranlarda yararlanması gerektiğini, aksi halde düşünce 
ve ifade özgürlüğünün kendisinden beklenilen işlevleri yapmak bir tarafa toplusal 
açıdan yıkıcı etkiler de gösterebileceğini savunmaktadırlar. Şüphesiz düşünce ve 
ifade özgürlüğünün  esasen kanunlarda da suç olarak tanımlanan, hakaret etmeye,  
yakın tehlike yaratacak şekilde şiddeti övmeye ve şiddete davet etmeye, nefret 
yaratmaya izin vermediği konusunda bir görüş ayrılığı yoktur. Ancak bunların içinin 
nasıl doldurulacağı önem kazanmaktadır. Bu açıdan Türkiye’de sorunlu bir yaklaşım 
vardır. 
Türkiye’de ifade özgürlüğünün sınırlı olduğunun tek göstergesi basın özgürlüğünün 
sınırlı olması değildir. Türkiye’de kadına karşı şiddetin temelinde de çok dar bir 
düşünce ve ifade özgürlüğü anlayışı yatmaktadır. Kadının kocasını eleştirmesi, 
ondan ayrılmayı düşünmesi, başkalarını beğenmesi de kocaya hakaret kapsamına 
girmekte ve en ağır şekilde cezalandırılabilmektedir.  Pek çok aile içinde çocukların 
durumu da çok farklı değildir. 
 Siyasetçilerin, basit eleştiriler yapan  binlerce insanı hakaret ettiği gerekçesiyle 
mahkemeye vermesi veya bir grup vatandaşı hedef göstererek aşağılaması  ve  
kitlelere yuhalatması düşünce ve ifade özgürlüğünün ne kadar hafife alındığının bir 
başka göstergesidir. 
Aslında Türkiye’de hakaret etme eğiliminin batılı demokrasilerdekine göre çok yüksek 
olduğu da bir vakıadır. Aslında bu durum başlangıçta da açıklanmaya çalışıldığı gibi 
genellikle  tam da düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlı olmasından ve en makul 
dengeli ve basit eleştirilerin bile hakaret kapsamında görülmesinden 
kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifade ile  hakaret etme eğiliminin yüksek olması 
düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe oluştururken,  düşünce ve 
ifade özgürlüğünün sınırlı olması da hakaret etme ve şiddet kullanma eğiliminin 
artmasına neden olmaktadır. Yani bir çeşit kısır döngü söz konusudur. Burada 
karşımıza çıkan soru bu kısır döngünün nasıl kırılacağıdır. 
Dünyada genel eğilim düşünce ve ifade özgürlüğünün gelişmesi doğrultusundadır. 
Bu durum bilgi ve adil rekabet çağının en vazgeçilmez ve ters çevrilemez bir 
gerekliliğidir. Birkaç terörist faaliyetin veya lobi desteğinin veya mahkumiyet kararının 
bu eğilimi ters çevirmesi mümkün değildir.  Bu durumda hiç kimse sorunun 
çözümünü düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasında aramamalıdır. Şayet 
kutsal değerlere, devlet büyüklerine, bazı toplumsal değerlere hakaret edilmemesi 
isteniyorsa,  hakaretten daha ağır suçlar işleyerek bir sonuca varılamayacaktır. Kalıcı 
ve sağlıklı çözüm düşünce ve ifade özgürlüğün önemini kavramaktan ve sınırlarını 
sürekli olarak genişletmekten geçmektedir.  Bunun için de öncelikle kamuoyu 
oluşturucuların (siyasetçiler, gazeteler,  bilim adamları, din adamları) bunun gereğini 
yapmak durumundadırlar. Türkiye bu gerçeği pahalı tecrübeler yaşayarak er veya 
geç öğrenecek ve kabul edecektir.  Türkiye’nin bu konuda öncülük yapması hem 
kendi çıkarına, hem de tüm İslam âleminin çıkarına olacaktır. 
İçinde bulunduğumuz bilgi ve adil rekabet çağının gereklerine uyum yapamayanların 
hem siyasi, hem ekonomik, hem de kültürel alanda geri kalmaları kaçınılmaz 
olacaktır. Çünkü onlar sürekli olarak büyük çatışmaların, her türlü şiddetin, yıkıcılığın, 
uzlaşmazlıkların, kutuplaşmaların ve kısırlığın hâkim olduğu ülkeler olarak varlıklarını 
sürdürmeye çalışmak durumunda kalacaklardır. 

 

 



5 

 

5                                                                                                                            REKABET FORUMU Sayı 90, Ocak  2015 

MAKALE  

 
AB Genel Mahkemesi’nin Intel Kararı Sonrası AB Rekabet 
Hukukunda  İndirim Sistemlerinde Gelinen Son Nokta ve Türkiye 
İçin Çıkarımlar 
 
Ahmet Fatih ÖZKAN* 
 
Giriş 
 
12 Haziran 2014 tarihinde verdiği kararında1 Avrupa Birliği Genel Mahkemesi (Genel 
Mahkeme), Intel Corporation (Intel) tarafından Avrupa Birliği Komisyonu’nun 
(Komisyon) 13 Mayıs 2009 tarihli kararına2 ilişkin yapılan itirazı reddederek, Intel’in 
indirim sistemleri ve indirim sistemlerine eş değer doğrudan ödemeler yoluyla Avrupa 
Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın (ABİDA) 102. maddesine aykırı olarak hakim 
durumunu kötüye kullandığına ilişkin Komisyon’un kararını onaylamıştır. Karar, 
Komisyon’un Intel’e verdiği ve bugüne kadar Avrupa Birliği (AB) uygulamasında tek 
bir teşebbüse verilmiş en yüksek idari para cezası olan 1.06 milyar Euro idari para 
cezasının onaylanmasının da bir sonucu olarak, dünya basınında kendine geniş yer 
bulmuş olsa da rekabet hukuku ve ekonomistleri açısından kararın asıl önemini 
Genel Mahkeme’nin indirim sistemlerine ilişkin maddi analizleri oluşturmaktadır. 
Genel Mahkeme, Intel’in hakim durumunu kötüye kullandığı sonucunu doğrulamış 
olsa da, Komisyon’un kararda uygulama fırsatı bulduğu “yeni” analiz yöntemini 
benimsemeyerek, sadakat indirimlerine ilişkin olarak AB rekabet hukukunda 1979 
yılından beri süregelen yerleşik içtihadı değiştirmemiştir. Genel Mahkeme’nin, 
Komisyon’un analiz yöntemine karşı sergilediği bu karşı duruş, Intel açısından 
sonucu değiştirmemiş olsa da ABİDA 102. maddenin geleceği ve Türk rekabet 
hukukuna etkileri açısından son derece önemli sonuçlar doğurmaktadır. 
 

Genel Mahkeme ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (Adalet Divanı) (AB 
Mahkemeleri) hakim durumun kötüye kullanılması alanındaki geçmiş içtihadlarında 
genel olarak şekilci (formalistic) ve katı bir yaklaşımın benimsenmiş olduğuna yönelik 
yoğun eleştiriler karşısında Komisyon, ABİDA 102. madde uygulamasına ilişkin bir 
reform süreci başlatmış, bu bağlamda da “Dışlayıcı Kötüye Kullanmalara İlişkin 
Komisyon’un Uygulama Öncelikleri Rehberi”ni (AB Rehberi) yayımlamıştır.3 ABİDA 
102. madde uygulamasında Komisyon’un hangi durumlarda harekete geçeceğine 
yönelik “uygulama önceliklerini” (enforcement priorities) gösteren AB Rehberi’nde 
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Üniversitesi), LL.B. (Hukuk, Bilkent Üniversitesi). Bu makale yazarın Rekabet Derneği ve Rekabet Uzmanları 

Derneği tarafından 23 Aralık 2014 tarihinde Midi Hotel’de ortaklaşa düzenlenen “İndirim Sistemleri Nasıl 

Olma(ma)lı?: Piyasa Kapama Teorisi ve AB Genel Mahkemesi’nin Intel Kararı” adlı panelde yaptığı 

konuşmanın metnidir. Yazar, destekleriyle makalenin yayımlanma aşamasına gelmesine zemin hazırlayan 

Rekabet Derneği Başkanı Av.İbrahim Gül’e ve panelin soru cevap kısmındaki tartışmalar sırasında çalışmayı 

zenginleştiren görüşleri için Prof. Dr. Erdal Türkkan’a, Doç. Dr. Nurkut İnan’a, Bekir Kocabaş’a, Erdem 

Aygün’e, Mert Karamustafaoğlu’na ve Şamil Pişmaf’a teşekkürlerini sunar. 
1 Case T-286/09 Intel Corp v Commission [2014] ECR II-0000. 
2 Case COMP/C-3/37.990 Intel [2009] OJ C227/07. 
3 Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive 

exclusionary conduct by dominant undertakings [2009] OJ C45/7. 
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Komisyon, reform sürecinin ana ilkelerine uygun bir biçimde ABİDA 102. madde için 
genel olarak etki-bazlı (effects-based) ve tüketici refahı odaklı (consumer welfare-
oriented) bir yaklaşım benimsemiştir. AB Rehberi’nde Komisyon’un ABİDA 102. 
maddeye ilişkin benimsediği bu yaklaşım indirim sistemleri alanına da yansımış, bu 
bağlamda Komisyon, AB Mahkemeleri’nin geçmiş kararlarındaki analizlerin aksine 
indirim sistemlerinin piyasadaki etkilerinin incelenmesini öngören ve eş etkin rakip 
testinin (the as efficient competitor test) esas alındığı bir analiz yöntemi 
benimsemiştir. 

 
Bununla birlikte, AB rekabet politikasının şekillenmesi ve ABİDA’nın rekabete 

ilişkin hükümlerinin uygulanması ile görevlendirilmiş Komisyon’un sonuç olarak bir 
idari organ niteliği taşıması ve AB Rehberi’nin esasen bağlayıcı hukuk kuralları yerine 
esnek hukuk kuralları (soft law) içermesi sonucu AB Mahkemeleri’nin geçmiş 
kararları karşısında indirim sistemlerine ilişkin olarak Komisyon’un yeni yaklaşımının 
hukuken geçerliliği tartışılır hale gelmiştir. Komisyon’un büyük ölçüde kendi inisiyatifi 
ile hazırladığı AB Rehberi’nin geleceğinin AB Mahkemeleri’nin “icazetine” bağlı 
olduğuna ilişkin görüşler karşısında AB Rehberi’nde indirim sistemlerine ilişkin 
öngörülen analiz yöntemine karşı AB Mahkemeleri’nin tepkisi merak konusu haline 
gelmiştir. Bu noktada, soruşturma sürecinin AB Rehberi’nden önce başlamış olması 
sonucu her ne kadar AB Rehberi somut olayda teknik olarak uygulanmamış ise de, 
Intel’in itirazıyla birlikte AB Rehberi’nde indirim sistemleri için öngörülen analizlere 
uygun bir biçimde verilen bir Komisyon kararı Genel Mahkeme’nin önüne getirilmiştir. 
Dolayısıyla Intel kararı, Komisyon’un indirim sistemlerine ilişkin yeni yaklaşımı için 
adeta bir sınama kararına dönüşmüştür. 

 
Bu makalede Genel Mahkeme’nin Intel kararından yola çıkılarak, AB rekabet 

hukukunda indirim sistemleri alanında gelinen son nokta incelenmekte ve kararın 
gerek AB gerekse Türk rekabet hukuku açısından etkileri ele alınmaktadır. Makale 
beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde indirim sistemlerinin özellikleri ve 
türlerine ilişkin genel bilgiler verilmekte, ve Intel kararı öncesi AB Mahkemeleri’nin 
indirim sistemlerine yönelik geçmiş kararları kısaca incelenmektedir. İkinci bölümde 
Komisyon’un, AB Rehberi’nde indirim sistemlerine ilişkin olarak öngördüğü “yeni” 
analiz yöntemi değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde Genel Mahkeme’nin Intel 
kararı detaylı bir biçimde masaya yatırılmakta ve kararın hakim durumdaki 
teşebbüsler açısından indirim sistemlerini nasıl oluşturma(ma)larına yönelik 
hükümlerine ışık tutulmaya çalışılmaktadır. Dördüncü bölümde kararın ABİDA 102. 
madde reformu sürecine yansımaları ve AB Rehberi’nin geleceği açısından ne anlam 
ifade ettiği incelenmektedir. Beşinci ve son bölümde ise kararın Türk rekabet hukuku 
açısından sonuçları tartışılmaktadır. 

 
1. İndirim Sistemleri ve AB Mahkemeleri’nin İndirim Sistemlerine İlişkin 

Geçmiş Kararları 

Rekabet hukuku uygulamasında “indirim sistemleri” (rebate systems, rebates, 
discounts), bir sağlayıcının belli bir satın alma davranışı karşılığında bir veya birden 
fazla müşterisine (alıcı, bayi, dağıtıcı) belli bir süreye (referans dönemi) ilişkin olarak 
verdiği fiyat indirimlerini ifade etmek üzere kullanılmaktadır. İndirimler genellikle belli 
bir satın alma koşuluna bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Örneğin satın alma 
koşulu, sağlayıcıdan yapılan alım miktarına bağlı olarak veya müşterinin belli bir 
dönemdeki alımlarının tamamını ya da hemen hemen tamamını sağlayıcıdan 
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yapmasına bağlı olarak belirlenmesi durumunda satın alma koşuluna bağlı 
indirimlerden söz edilebilir. Satın alma koşuluna bağlı olmayan indirim sistemlerinde 
ise genellikle objektif veya tüm alıcılar için eşit koşullarda belirlenen indirimlerden söz 
edilmemekte, taahhüt edilen indirimler çoğu zaman sağlayıcının birtakım isteklerinin 
müşterileri tarafından karşılanması durumunda verilmektedir. İndirimin sağlayıcı ile 
“iyi ilişkiler içinde” olan alıcılara verilip diğerlerine verilmemesi, satın alma koşuluna 
bağlı olmayan indirim sistemlerine örnek gösterilebilir. Ticari hayatın vazgeçilmez bir 
parçasını oluşturan indirim sistemlerinin; düşük fiyat, yüksek çıktı miktarı, ölçek 
ekonomisinin sağlanması, işlem maliyetlerinin düşmesi, istikrarlı bir dağıtım akışı ve 
mal girdisinin sağlanması gibi toplumsal refahı arttıracak pek çok olumlu etkileri 
bulunmaktadır. Esasen sağlayıcı ve müşteri arasındaki ilişki arttıkça müşteriler 
açısından indirim beklentisi kaçınılmaz bir olguya dönüşmektedir. 
 

Ticari hayatta çok farklı biçimlerde ortaya çıkabilen indirim sistemleri AB ve 
Türk rekabet hukuku uygulamasında genel olarak üç kategori altında 
incelenmektedir.4 İndirim sistemlerinin en temel türünü “miktar indirimleri” (volume 
rebates) oluşturmaktadır. Miktar indirimleri, alıcının belli bir miktarda alım yapması 
karşılığında sağlayıcının verdiği indirimleri ifade etmektedir. Örneğin referans dönemi 
içinde alıcının 5 adet ürün alması durumunda 6. ürünün bedelsiz olarak verilmesi 
veya alıcının 100 adet ürün alması durumunda 95 ürün bedelini ödeyecek olması 
miktar indirimlerini işaret etmektedir. İndirim sistemlerinin diğer bir türünü “hedef 
indirimleri” (target rebates) oluşturmaktadır. Hedef indirimleri, alıcının referans 
dönemi içinde belli bir satın alma hedefine ulaşması durumunda kazanacağı 
indirimleri ifade etmektedir. Örneğin alıcının alımlarının 100 adete ulaşmasıyla birlikte 
101. üründen itibaren yapılacak her 100 adet ürün için %20 indirim verilmesi hedef 
indirimlerine örnek olarak gösterilebilir. Hedef indirimlerinin, sürekli bir borç ilişkisi 
çerçevesinde alıcının bir önceki döneme ilişkin yaptığı alım miktarını takip eden 
dönemde belli bir miktar daha arttırması koşuluna bağlanması durumunda “büyüme 
indirimleri”nden (growth rebates) söz edilebilir. Son olarak, alıcının belli bir 
dönemdeki alımlarının tamamını ya da hemen hemen tamamını sağlayıcıdan 
yapması koşuluna bağlı olarak verilen indirimlere “sadakat indirimleri” (loyalty 
rebates) denilmektedir. Alımların tamamının sağlayıcıdan yapılması koşuluna 
bağlanan indirimler için “münhasırlık indirimleri” (exclusivity rebates, rebates 
conditioned on exclusivity) ibaresi de kullanılmaktadır. 

 
İndirim sistemlerine ilişkin bu temel sınıflandırmaya ek olarak başkaca 

ayrımların yapılması mümkündür. İlk olarak, satın alma koşulunun tek bir ürüne ilişkin 
olması durumunda “tek ürün indirimleri” (single product rebates), birden çok ürünü 
kapsaması durumunda “paket indirimleri” (multi product rebates) ayrımı yapılabilir. 
Paket indirimlerinin belirleyici özelliği belli bir paket için önerilen toplam fiyatın, pakete 
dahil olan ürünlerin bir veya birkaçının fiyatının toplamına oranla daha düşük 
olmasıdır. Örneğin (A) ürününe ek olarak (B) ürününün de alınması durumunda 
sağlayıcının (A)+(B) paketi için (A) ve (B)’nin ayrı ayrı alınmalarına oranla daha 

                                                 
4 İndirim sistemleri hakkında genel bilgi için bkz. Kocabaş, B. (2009) İndirim Sistemleri ve Rekabet Tek Taraflı 

Davranışlar Açısından Bir Değerlendirme, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi No. 90, Ankara; Arıtürk, 

R. Ö. (2011) “İndirim Sistemleri: AB ve ABD Uygulamaları Işığında Test Önerileri ve AB Uygulamasındaki 

Son Gelişmeler”, Sanlı, K. C. (der.), Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 12 

Levha Yayınları, İstanbul içinde s.309-369. İndirim sistemlerinin ayrımcılık yönünün ele alındığı bir çalışma için 

bkz. Aslan, E. (2011) “Türk Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Doktrininde Ayrımcılık 

Eylemlerinin Sınıflandırılması Sorunu”, Sanlı, K. C. (der.), Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması: Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri, 12 Levha Yayınları, İstanbul içinde s.229-308. 
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düşük bir fiyat vermesi paket indirimlerine işaret etmektedir. Buna ek olarak, indirim 
koşullarının sağlayıcının tüm müşterileri için eşit (standart) olması durumunda 
“standart indirimler”den (standardised rebates), buna karşın indirim koşullarının bir 
veya birkaç alıcı için söz konusu alıcıların genellikle önceki alım miktarları göz önüne 
alınarak özel olarak hazırlanması durumunda “kişiselleştirilmiş indirimler”den 
(individualised rebates) söz edilebilir. İndirim sistemlerine ilişkin başka bir ayrım da 
indirimlerin belli bir alım miktarına ulaşılmasından sonra geçmiş tüm alımları 
kapsayacak şekilde verilmesi veya yalnızca söz konusu alım miktarından sonraki 
alımlara ilişkin olmasıdır. Birinci durumda “geriye dönük indirimler” (retroactive 
rebates) söz konusuyken, ikinci durumu ifade etmek üzere genellikle “üst dilim 
indirimleri” (top slice rebates, incremental rebates) ibaresi kullanılmaktadır. 

 
Bir sağlayıcı ile dağıtıcısı veya dağıtıcıları arasında olması sonucu indirim 

sistemleri, özellikle sonuçları açısından münhasırlık indirimleri ile tek marka 
anlaşmaları (münhasırlık anlaşmaları, tek elden satın alma anlaşmaları) arasındaki 
benzerlikler dikkate alınınca, esasen bir dikey kısıtlama (vertical restraint) olarak 
görülebilir.5 Ancak indirim sistemlerini rekabet hukukunun ilgi alanı haline getiren asıl 
nokta sağlayıcının ilgili pazarda hakim durumda olması ve bu hakim durumunu 
indirim sistemleri aracılığıyla rakipleri, müşterileri ve tüketiciler aleyhine kötüye 
kullanmasıdır. İndirim sistemlerindeki temel endişe hakim durumdaki teşebbüsün, 
hakim durumda olmasının yarattığı avantajları kötüye kullanarak müşterilerine 
rakipler tarafından sağlanamayacak finansal teşvikler sunmasıdır. Kendilerine 
sunulan indirimlerin yarattığı finansal teşviklerden yararlanacak olma güdüsü sonucu 
müşterilerin tercihlerini hakim durumdaki teşebbüsten yana kullanması ve birçok 
müşterinin de bu yönde bir eğilim göstermesi durumunda rakipler açısından bir 
pazara giriş ya da pazarda büyüme engeli (barriers to entry or expansion) 
oluşabilecek, sonuç olarak alıcılara yapılan indirimler rakipler üzerinde pazar kapama 
etkisi (foreclosure effect) doğurabilecektir. Hakim durumdaki teşebbüsün sadece 
kendisinden alım yapacak olan alıcıları adeta “ödüllendirerek” rakiplerine dağıtım 
kanallarını kapama imkanı veren münhasırlık indirimlerinden, alıcıların hakim 
durumdaki teşebbüsten yaptığı alımları öngörülen oranda arttırmamaları durumunda 
tüm indirimi kaybedebilme riski taşıdıkları geriye dönük hedef indirimlerine kadar 
indirim sistemlerinin, rekabet yanlısı (pro-competitive) etkileri yanında rekabet karşıtı 
(anti-competitive) etkiler de doğurabileceği bugün artık ekonomi bilimi tarafından 
kanıtlanmış bir gerçektir. 

 
Ticari hayatta kendine çok sık yer bulan indirim sistemlerine ilişkin olarak AB 

Mahkemeleri’nin verdiği çok sayıda karar bulunmaktadır. Bu bağlamda indirim 
sistemleri alanında AB Mahkemeleri’nin belli bir tecrübeye sahip olduğunu söylemek 
mümkündür. İlk indirim sistemleri kararlarını, aynı zamanda ABİDA 102. madde 
uygulamasında önemli hukuki kavramların da tanımlanmaya ve şekillenmeye 

                                                 
5 Komisyon’un Dikey Anlaşmalar Kılavuzu’nun (Guidelines on Vertical Restraints [2010] OJ C130/1) 128. 

maddesinde “tek marka anlaşmaları” (single branding), uygulamada en çok karşılaşılan dikey kısıtlamalardan 

biri olarak nitelendirilmiştir. Söz konusu Kılavuz’da özel olarak düzenlenen dikey kısıtlamalar arasında ilk sırayı 

tek marka anlaşmaları almakta olup, bu bağlamda Kılavuz’un 129-150. maddeleri tek marka anlaşmalarına 

ayrılmıştır. Bir dikey kısıtlama olarak tek marka anlaşmaları, Komisyon’un Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup 

Muafiyeti Tüzüğü (Commission Regulation 330/2010 on the application of Article 101(3) of the TFEU to 

categories of vertical agreements and concerted practices [2010] OJ L102/1) uyarınca tek marka anlaşmaları, 

diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, sağlayıcı ve alıcının pazar paylarının ayrı ayrı yüzde 30’u geçmediği 

durumlarda ABİDA 101. madde uygulamasından muaf tutulmaktadır. Ayrıca bkz. Rekabet Kurulu’nun Dikey 

Anlaşmalara İlişkin Kılavuzu [2009], m.112-139. 
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başladığı kararlar oluşturmaktadır. Örneğin, sadakat indirimlerine ilişkin AB 
Mahkemeleri’nin verdiği ilk önemli karar olan 1979 tarihli Hoffmann La Roche 
kararında6 Adalet Divanı, ABİDA 102. maddenin temel kavramlarından biri olan 
“hakim durum” kavramının tanımını yapmıştır. Kararda, müşterilerin önceden 
belirlenmiş bir referans dönemi boyunca farklı ürün gruplarındaki taleplerinin 
tamamını ya da büyük bir bölümünü hakim durumdaki teşebbüsten alması koşuluna 
bağlanan kişiselleştirilmiş artan oranlı indirimler sadakat indirimi olarak tanımlanmış 
ve bu davranış ABİDA 102. madde’ye aykırı olarak hakim durumun kötüye 
kullanılması olarak değerlendirilmiştir. Adalet Divanı’na göre sadakat indirimleri, 
müşterileri taleplerini münhasır olarak hakim durumdaki teşebbüsten alma yönünde 
özendirmekte, bunun sonucunda gerek müşterilerin sağlayıcısını seçme özgürlüğünü 
gerekse diğer teşebbüslerin pazara girişlerini sınırlamaktadır.7 İlerleyen bölümlerden 
görüleceği üzere Hoffmann La Roche kararı, Intel kararı da dahil olmak üzere, daha 
sonraki sadakat indirimleri kararlarının temelini oluşturmaktadır. 

 
Michelin I kararında8 Adalet Divanı hedef indirimlerini ilk kez ABİDA 102. 

madde ışığında değerlendirme fırsatı bulmuştur. Kararda Michelin’in, lastik satışında 
yıllık bazda belirlenen farklı “alım hedeflerine” (sales targets) ulaşan müşterilerine 
yıllık ciroları üzerinden farklı indirimler vermekte olduğunu gözlemleyen Adalet 
Divanı, bu davranışın sadakat indirimlerinden farklı olduğunu vurgulamıştır. Hedef 
indirimlerinin hakim durumun kötüye kullanılmasına yol açıp açmadığının 
değerlendirilmesi aşamasında Adalet Divanı, indirimlerin hangi kriter ve kurallara 
göre belirlendiğinin, müşterilerin sağlayıcılarını seçme özgürlüğünü sınırlandırması 
veya ortadan kaldırması ve rakiplerin piyasaya girişlerini engellemesi karşısında 
herhangi bir ekonomik gerekçeye dayanıp dayanmadığının tüm yönleriyle 
araştırılması gerektiğini ortaya koymuştur.9 Yaptığı analizde Adalet Divanı, referans 
döneminin görece uzun olması, indirim sistemi içerisindeki çeşitli bazı belirsizliklerin 
bulunması, indirimlerin geriye dönük ve müşterilerin bir önceki referans dönemindeki 
alım miktarları gözetilerek kişiselleştirilmiş olarak verilmesi gibi unsurları dikkate 
almış, sonuç olarak Michelin’in hedef indirimlerinin indirimi kazanmak ya da 
kaybetmemek için alıcılar üzerinde artan bir baskı doğurduğuna karar vermiştir.10 
Dolayısıyla Michelin I kararında Adalet Divanı hedef indirimlerinin daha çok objektif 
ve şeffaf olup olmadıklarına yoğunlaşmıştır. 

 
AB Mahkemeleri’nin indirim sistemleri alanına ilişkin verdikleri en önemli ve 

kendisine sıkça başvurulan kararlardan birisi de Michelin II kararıdır.11 Michelin 
tarafından bayilerine uygulanan karmaşık indirim sistemlerinin temelinde “gelişme 
indirimleri” (progress bonus) adı altında bayilerin bir önceki referans dönemine oranla 
alımlarını arttırmalarını öngören ve her bayi için kişiselleştirilmiş hedef indirimleri yer 
almıştır. Genel Mahkeme Michelin’in iddia ettiği gibi indirimlerin standart miktar 
indirimleri olmadığını, aksine miktar indirimi görünümü altında hedef indirimleri 
olduklarını hatırlatarak indirimlerin miktar hedefi içermesinin, esasen hedef 
indirimlerini miktar indirimi durumuna getirmeyeceğine karar vermiştir. Ayrıca bu 
kararda ilk kez indirim sistemlerinin “sadakat arttırıcı” (loyalty-inducing) olup 

                                                 
6 Case 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission [1979] ECR 461. 
7 a.g.k., prg.90. 
8 Case 322/81 NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Commission [1983] ECR 3461. 
9 a.g.k., prg.73. 
10 a.g.k., prg.81-84. 
11 Case T-203/01 Manufacture française des pneumatiques Michelin v Commission [2003] ECR II-4071. 
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olmadıkları, kötüye kullanma analizinde kullanılacak bir ölçü olarak kabul edilmiştir. 
Böylece bir indirim sistemi (genellikle hedef indirimleri) teknik olarak sadakat 
indirimleri kategorisine girmese bile sadakat arttırıcı etkiler doğurduğu durumlarda 
kötüye kullanma olarak değerlendirilebilecektir.12 Michelin’in indirimlerinin sadakat 
arttırıcı sayılması noktasında artan oranlı indirimlerin en üst ve alt segmentlerindeki 
doğrusal olmayan farklılıklar, görece uzun bir referans dönemi, indirimlerin geriye 
dönük olarak verilmesi gibi faktörler dikkate alınmıştır.13 Sonuç olarak bayilerin 
serbestçe sağlayıcılarını seçme özgürlüğünü sınırlayan ve rakiplerin pazara girişlerini 
zorlaştıran Michelin’in sadakat arttırıcı indirimlerinin, ekonomik olarak haklı 
görülebilecek bir gerekçenin de bulunmaması sonucu, ABİDA 102. maddeyi ihlal 
ettiklerine karar verilmiştir. 

 
British Airways kararı14 da indirim sistemleri alanında önemli kararlar arasında 

gelmektedir. Uçak biletlerinin henüz elektronik ortamda satın alınmasının 
yaygınlaşmadığı, dolayısıyla bilet satışlarının çok büyük bir bölümünün seyahat 
acentaları tarafından yapıldığı yıllara denk gelen kararda British Airways’in, seyahat 
acentalarının British Airways’in bilet satışlarından elde ettikleri cirolarını bir önceki 
yıla göre arttırmaları karşılığında verdiği kişiselleştirilmiş hedef indirimleri 
incelenmiştir. British Airways’in hedef indirimlerinin hakim durumun kötüye 
kullanılmasına yol açıp açmadığı noktasında Adalet Divanı, ilk olarak söz konusu 
indirimlerin sadakat arttırıcı olup olmadıklarını, daha sonra ise haklı bir ekonomik 
gerekçeye dayanıp dayanmadığını araştırmıştır.15 British Airways’in indirim 
sisteminin; seyahat acentaların sattığı bilet sayısı toplamı yerine satıştan elde ettikleri 
ciroya dayalı olması, indirimlerin geriye dönük olması ve seyahat acentalarının 
indirimleri kazanabilmek için ciro hedefine yaklaştıkça başka havayollarına ait biletleri 
satma güdüsünü kaybedecek olmaları, böylece miktara ilişkin olmaktan çok sadakat 
arttırıcı özellik taşıması sonucu hakim durumun kötüye kullanılmasına yol açtığına 
karar verilmiştir.16 Buna ek olarak Adalet Divanı etkinliğe ilişkin indirimlerin 
verilebileceğini kabul etmekle birlikte British Airways’in indirimlerinin bu türden 
indirimler olmadığını ve haklı bir ekonomik gerekçeye dayanmadığını ortaya 
koymuştur.17 

 

                                                 
12 a.g.k., prg.64-66. 
13 a.g.k., prg.95. Aslında Genel Mahkeme’nin bu sonuca ulaşmasında indirim sistemlerine ek olarak başkaca 

faktörlerin de etkisinin olduğu söylenebilir. Örneğin “Michelin Friends’ Club” isimli bir yardımlaşma 

uygulaması sayesinde Michelin ile bayileri arasında yakın ilişkilerin kurulması, bayilerin belirli zaman 

dilimlerinde satışlar hakkında Michelin’e bilgi verme ve stok tutma yükümlülüğü altında olması gibi gelişmeler 

karşısında Genel Mahkeme, Michelin’in indirimlerinin sadakat arttırıcı olduğunun altını çizmiştir. Mahkeme, 

Michelin’in indirim oranlarının bayilerce tam olarak bilinmemesi ve söz konusu indirimlerin bayilere geç 

ödenmesi gibi nedenler dolayısıyla Michelin’in indirim sistemlerinin aynı zamanda “haksız” (unfair) olduğunu 

da kabul etmiş, ancak halihazırda sadakat arttırıcı yönünün ortaya konulduğu için bu konu üzerinde daha fazla 

durmamıştır. a.g.k., prg.113. 
14 Case C-95/04 British Airways v Commission [2007] ECR I-2331. 
15 a.g.k., prg.22. 
16 a.g.k., prg.51-54. Dışlayıcı kötüye kullanmaya ek olarak Adalet Divanı, British Airways’in indirim sisteminin 

ayrıca ayrımcı kötüye kullanmaya yol açtığına karar vermiştir. Seyahat acentalarının aynı miktarda British 

Airways bileti satmalarına rağmen ciro artışlarının dikkate alınması ve cirolar arasındaki farklılıklar sonucu 

seyahat acentalarına farklı oranlarda indirim verilmesi Adalet Divanı tarafından seyahat acentaları arasında 

ayrımcılık yapılması olarak değerlendirilmiştir. a.g.k., prg.139. 
17 a.g.k., prg.87. 
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Bu kararlara ek olarak AB Mahkemeleri’nin indirim sistemlerine ilişkin diğer 
kararlarına bakıldığında; British Gypsum kararında18 Adalet Divanı’nın British 
Gypsum’un, ihtiyaçlarının tamamını kendisinden alan müşterilerine münhasırlık 
indirimi vererek hakim durumunu kötüye kullandığına karar verdiği, Solvay 
kararlarında19 Genel Mahkeme’nin hakim durumdaki teşebbüsün, müşterilerinin 
normal koşullarda her halükarda kendisinden aldığı olağan miktar üzerinde bir hedef 
belirleyerek bu miktarın üzerindeki alımlar için üst dilim indirimi uygulamasını ve bunu 
geriye dönük başkaca indirimlerle de desteklemesini ABİDA 102. maddenin ihlali 
olarak değerlendirdiği, Irish Sugar kararında20 Adalet Divanı’nın Irish Sugar’ın 
sadakat indirimlerini, hedef indirimlerini, rakipler ile anlaşabilecek rekabete açık 
müşterilere özel olmak üzere seçici indirimlerini ve diğer uygulamalarını aynı şekilde 
ABİDA 102. maddenin ihlali olarak değerlendirdiği, son olarak Tomra kararında21 
Adalet Divanı’nın Tomra’nın münhasırlık anlaşmaları, sadakat arttırıcı kişiselleştirilmiş 
alım yükümlülükleri ve müşterilerin ihtiyaçlarının neredeyse tamamını veya büyük bir 
kısmını karşılayacak biçimde tasarlanan kişiselleştirilmiş geriye dönük indirimleri 
yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığına karar verdiği görülmektedir. 

 
Sonuç olarak AB Mahkemeleri’nin Intel kararı öncesi indirim sistemlerine ilişkin 

kararlarında, miktar indirimleri dışındaki diğer tüm indirim sistemleri için genellikle katı 
bir yaklaşım sergilediği, bu yaklaşımından yeni tarihli kararlarında da dönmediği 
görülmektedir. Sadakat indirimlerinin neredeyse “per se” hukuka aykırı olarak kabul 
edildiği, diğer indirim sistemlerinin ABİDA 102. maddeye uygunluk noktasında ise 
sadakat arttırıcı etkiler doğurup doğurmadığının belirleyici unsur haline geldiği 
anlaşılmaktadır. Genel olarak kişiselleştirilmiş indirimlerin standart indirimlere göre, 
geriye dönük indirimlerin de üst dilim indirimlerine göre hukuka aykırı olma eğiliminin 
daha fazla olduğu kabul edilmiştir. Buna ek olarak indirim sisteminin hakim 
durumdaki teşebbüs tarafından nasıl adlandırıldığının önemi olmayıp AB 
Mahkemeleri’nin nitelendirmelerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Her ne 
kadar sınırları kesin olarak belirlenmemiş olsa da indirim sistemlerinin, hem dışlayıcı 
hem de ayrımcı kötüye kullanmaya yol açabileceği kabul edilmiştir. Özetle indirim 
sistemlerine ilişkin kararların AB Mahkemeleri’nin en çok eleştirilen kararları olduğu 
göze çarpmakta, indirim sistemlerine karşı benimsenen yaklaşımın, özellikle sadakat 
indirimlerine ilişkin katı yaklaşımın, tatmin edici olmadığı ve doktrinde ciddi eleştirilere 
konu olduğu görülmektedir.22 

                                                 
18 Case C-310/93 BPB Industries Plc and British Gypsum Ltd v Commission [1995] ECR I-0865. 
19 Joined Cases T-30/91 Solvay v Commission, Case T-36/91 ICI v Commission ve Case T-

37/91 ICI v Commission [1995] ECR II-1775. 
20 Case C-497/99 Irish Sugar plc v Commission [2001] ECR I-5333. Adalet Divanı, Irish Sugar’ın indirim 

sistemleri sonucu alım miktarı düşük olan ancak bir önceki referans dönemine göre daha fazla satış yapan 

müşterilere, alım miktarı yüksek olan ancak satışlarını bir önceki referans dönemine göre attıramamış müşteriler 

kadar indirim verilmesinin ayrımcılık olduğuna da hükmetmiştir. 
21 Case C-549/10 P Tomra Systems and Others v Commission [2012] ECR I-0000. 
22 Bkz. Ridyard, D. (2002) ‘Exclusionary Pricing and Price Discrimination Abuses under Article 82 - An 

Economic Analysis’, European Competition Law Review, 23(6), s.286-303; Sher, B. (2004) ‘The Last of the 

Steam-powered Trains: Modernising Article 82’, European Competition Law Review, 25(5), s.243-246; Monti, 

G. (2007) EC Competition Law, Cambridge University Press, İngiltere; Geradin, D. (2010a) “Is the Guidance 

Paper on the Commission’s Enforcement Priorities in Enforcing Article 102 TFEU Useful?”, Etro, F. ve 

Kokkoris, I. (der.), Competition Law and the Enforcement of Article 102, Oxford University Press, İngiltere 

içinde s.37-52; Bishop, S. ve Walker, M. (2010) The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application 

and Measurement, 3. Bası, Sweet & Maxwell, İngiltere; Rousseva, E. (2010) Rethinking Exclusionary Abuses in 

EU Competition Law, Hart Publishing, İngiltere; Whish, R. ve Bailey, D. (2012) Competition Law, 7. Bası, 

Oxford University Press, İngiltere; O’Donoghue, R. ve Padilla, J. (2013) The Law and Economics of Article 102 

http://www.kluwerlawonline.com/preview.php?id=COLA1996024
http://www.kluwerlawonline.com/preview.php?id=COLA1996024
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2. AB Rehberi ve Komisyon’un İndirim Sistemlerine İlişkin Yaklaşımı 

AB Mahkemeleri’nin ABİDA 102. maddeye ilişkin kararlarının, özellikle de indirim 
sistemleri alanındaki kararlarının, şekilci ve ekonomik analizlerden uzak olduğuna 
dair yoğun eleştiriler sonucu Komisyon’un başlattığı ABİDA 102. madde reformu 
sürecinde 2009 yılında AB Rehberi yayımlanmıştır. ABİDA 102. madde 
uygulamasında Komisyon’un hangi durumlarda harekete geçeceğine yönelik 
uygulama önceliklerini içeren AB Rehberi’nde Komisyon, reform sürecinin ana 
ilkelerine uygun bir biçimde ABİDA 102. madde için genel olarak etki-bazlı ve tüketici 
refahı odaklı bir yaklaşım benimsemiştir. AB Rehberi’nde Komisyon’un ABİDA 102. 
maddeye ilişkin benimsediği bu “yeni” yaklaşımı indirim sistemleri alanına da 
yansımıştır. AB Rehberi’nde indirim sistemleri “münhasır anlaşmalar” (exclusive 
dealing) başlığı altında 37-46. maddeler arasında düzenlenmiştir. AB 
Mahkemeleri’nin kararlarındaki sınıflandırmanın aksine, AB Rehberi’nde miktar 
indirimleri, hedef indirimleri ve sadakat indirimleri şeklinde bir ayrım yapılmamış, 
bunun yerine tüm indirim sistemlerini kapsamak üzere “koşullu indirimler” (conditional 
rebates) ibaresi kullanılmıştır. Koşullu indirimler, belirli bir satın alma davranışları 
karşısında müşterileri ödüllendirmeye yönelik indirimler olarak tanımlanmıştır (m.37). 
Böylece koşullu indirimler ibaresi ile satın alma koşuluna bağlı indirimlerin ifade 
edildiği görülmektedir. 
 

AB Rehberi indirim sistemlerinin ticari hayatta yaygın olarak kullanıldığını 
vurgulamakta, teşebbüslerin ürünlerine olan talebi arttırmak için indirim 
sunabileceklerini ve bunun tüketicilerin yararına olacağını kabul etmekte, ancak 
hakim durumdaki bir teşebbüs tarafından uygulanmaları durumunda fiili veya 
potansiyel piyasama kapama etkisi doğurabileceklerini belirtmektedir (m.37). AB 
Mahkemeleri’nin indirim sistemlerine ilişkin kararlarının genelinde ise tam tersi bir 
mantık silsilesi söz konusudur: AB Mahkemeleri indirim sistemlerinin, müşterilerin 
sağlayıcılarını seçme özgürlüğünü sınırladığını ve rakiplerin pazara girişlerini 
zorlaştırdığını kabul etmekte, ancak hakim durumdaki teşebbüsün haklı bir ekonomik 
gerekçesi olduğu taktirde indirim sistemlerinin kötüye kullanma olmayabileceğini 
belirtmektedir. Buradan hareketle AB Rehberi’nde indirim sistemlerinin esasen 
rekabet yanlısı bir uygulama olduğu ve ancak bazı durumlarda rekabet karşıtı etkiler 
doğurabileceği görüşünün, AB Mahkemeleri’nin kararlarının genelinde ise indirim 
sistemlerinin çoğu zaman rekabet karşıtı bir uygulama olduğu ve sadece bazı 
durumlarda rekabet yanlısı olabileceği görüşünün hakim olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla AB Rehberi ile AB Mahkemeleri’nin kararları arasında temel bir yaklaşım 
farklılığı olduğu ortaya çıkmaktadır. AB Rehberi’ni yayımlayarak Komisyon, AB 
Mahkemeleri’nin geçmiş kararlarında indirim sistemlerine ilişkin bu algıyı 
değiştirmeye çalışmaktadır. 

 
AB Rehberi’nde indirim sistemlerine ilişkin analiz yönteminin temel noktasını 

müşterilerin taleplerinin bir kısmının rekabete kapalı, diğer kısmının ise rekabete açık 
olduğu varsayımı oluşturmaktadır. “Talebin rekabete kapalı kısmı” (non-contestable 
share), müşterilerin ihtiyaçlarını her halükarda hakim durumdaki teşebbüsten 
karşılamak durumunda oldukları kısmı; “talebin rekabete açık kısmı” (contestable 
share) ise müşterilerin ihtiyaçlarını rakip teşebbüslerden de karşılayabildiği kısmı 

                                                                                                                                                         
TFEU, 2. Bası, Hart Publishing, İngiltere; Jones, A. ve Sufrin, B. (2014) EU Competition Law: Text, Cases and 

Materials, 5. Bası, Oxford University Press, İngiltere. 
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ifade etmektedir. AB Rehberi’nde koşullu indirimlere ilişkin temel rekabetçi endişeyi 
hakim durumdaki teşebbüsün, rakip teşebbüslerin müşterilerin taleplerinin tamamını 
karşılayamadığı durumlarda23 talebin rekate kapalı kısmından elde ettiği menfaatleri, 
talebin rekabete açık kısmında fiyatları düşürmek üzere kullanmasının yaratacağı 
kaldıraç etkisi (leveraging) oluşturmaktadır (m.39). AB Rehberi’nde indirim 
sistemlerinin analizinde, indirimlerin rakip teşebbüsler üzerinde doğurduğu piyasa 
kapama etkisinin esas alınacağı ifade edilmektedir (m.40). Buna göre Komisyon 
tarafından somut olayda elde edilen veriler ışığında koşullu indirimlerin, hakim 
durumdaki teşebbüs kadar etkin (eş etkin) rakipler açısından müşterilerin 
ihtiyaçlarının rekabete açık kısmını karşılamayı zorlaştırmak suretiyle pazara giriş 
veya pazarda büyüme engeli yaratıp yaratmadığı incelenecektir (m.41). 

 
Bu noktada Komisyon, hakim durumdaki teşebbüsün indirimleri sonucu eş 

etkin rakiplerin piyasadan dışlanıp dışlanmadığının araştırılması için “etkin fiyat”ın 
(effective price) belirlenmesi yoluna gidecektir. Etkin fiyat, ihtiyacını hakim durumdaki 
teşebbüsten karşılayamayacak olması sonucu müşterinin kaybedeceği indirimi telafi 
etmek üzere rakiplerin sunmak zorunda oldukları fiyatı ifade etmektedir (m.41). Etkin 
fiyat, ilgili ürünün normal liste fiyatından müşterinin kaybedeceği indirim miktarının 
çıkarılması sonucu hesaplanmaktadır. Hesaplanan etkin fiyatın, hakim durumdaki 
teşebbüsün talebin rekabete açık kısmında o ürün için katlandığı “uzun dönem 
ortalama artan maliyetleri”nin (long run average incremental costs) (UDOAM) 
üzerinde olması durumunda hakim durumdaki teşebbüsün indirimlerine rağmen eş 
etkin rakiplerin kârlı bir biçimde faaliyet gösterebilecekleri kabul edilmiştir (m.43). 
Etkin fiyatın UDOAM’nin altında olması durumunda hesaba katılan diğer bir maliyet 
kalemi de hakim durumdaki teşebbüsün “ortalama kaçınabilir maliyetleri”dir (average 
avoidable costs) (OKM). Buna göre etkin fiyat UDOAM’nin altında ancak OKM’nin 
üstünde olması durumunda birtakım ek faktörler göz önünde bulundurulacaktır 
(m.44). Son olarak etkin fiyatın OKM’nin de altında olması durumunda, hakim 
durumdaki teşebbüsün indirimlerinin eş etkin rakiplerin piyasadan dışlanmasına yol 
açtığı kabul edilmiştir (m.44). Şekil 1’de AB Rehberi’nin öngördüğü yaklaşımın somut 
olayda uygulanışı bir örnek üzerinden gösterilmektedir. 

 
Şekil 1 – Etkin Fiyatın Hesaplanması 

                                                 
23 Hakim durumdaki teşebbüsün müşteriler açısından “vazgeçilmez ticaret ortağı” (unavoidable trading partner) 

olması, söz konusu teşebbüsün ürettiği ürünün mutlaka bulundurulması gerekli bir ürün (must stock item) 

özelliği taşıması, nihai tüketicilerin marka tercihleri veya rakip teşebbüslerin kapasitelerinin sınırlı olması, AB 

Rehberi’nde rakiplerin müşterilerin taleplerinin tamamını karşılayamadığı durumlara örnek olarak gösterilmiştir 

(m.36). AB Rehberi’nin bu maddesi, tek marka anlaşmalarında rakip sağlayıcıların müşterilerin taleplerinin 

tamamını karşılayamadığı durumları örnekleyen Komisyon’un Dikey Anlaşmalar Kılavuzu’nun 132. maddesiyle 

neredeyse birebir aynıdır. 
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Şekil 1’de bir müşterinin belli bir dönem için 200 birim ürün alacağı 

varsayılmış, bunun 150 birimini hakim durumdaki teşebbüsten (talebin rekabete 
kapalı kısmı), kalan 50 birimini ise ilgili pazarda faaliyet gösteren rakip 
teşebbüslerden (talebin rekabete açık kısmı) alacağı öngörülmüştür. Ürünün bir adeti 
için fiyat 1 TL olarak belirlenmiştir. Hakim durumdaki teşebbüs, kendisinden alınacak 
150 birime ek olarak 50 birim daha alması durumunda söz konusu müşteriye %10 
indirim uygulamayı teklif etmiştir. Müşteri 150 birim aldığında 150 TL ödeyecekken 
(150 x 1 TL= 150 TL), 50 birim daha alması durumunda 200 TL (200 x 1 TL = 200 
TL) ödemek yerine %10 indirim sonucu toplamda 180 TL ödeyecektir (200 TL – 200 
TL x %10 = 180 TL). Söz konusu müşterinin, talebinin rekabete açık kısmı olan 50 
birimi rakip teşebbüsten yine ürün başına 1 TL üzerinden alması durumunda 20 TL 
kaybı olacaktır (50 TL – (180-150) TL = 20 TL). Bunun üzerine müşterinin kendinden 
alım yapmasını sağlamak için rakip teşebbüsün, söz konusu müşteriye 50 birim için 
toplamda en çok 30 TL (etkin fiyat) teklif etmesi gerekmektedir. Zira 50 birim için 30 
TL’den daha fazla bir fiyatın teklif edilmesi durumunda hakim durumdaki teşebbüsün 
önerdiği indirim oranı müşteri açısından daha avantajlı olacaktır. Rakip teşebbüsün 
50 birim için 30 TL önerebilmesi için ise söz konusu müşteriye %40 oranında bir 
indirim yapması gerekecektir (50 TL - 50 TL x %40 = 30 TL). Hakim durumdaki 
teşebbüsün %10’lık indirim oranına karşılık rakip teşebbüsün indirim oranının 
%40’tan aşağı olmamak zorunda olması dikkat çekicidir. 

 
Şekil 2 – Etkin Fiyatın, OKM ve UDOAM ile Karşılaştırılması 
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Şekil 2’de, Şekil 1 uyarınca 30 TL olarak hesaplanan etkin fiyatın, hakim 

durumdaki teşebbüsün OKM’si ve UDOAM’si ile karşılaştırılmasına yer verilmiştir. 
Öncelikle 50 birim için müşteriye 30 TL teklif edilmesi, ürün başına 0.6 TL teklif 
edilmesi anlamına gelecektir (30 TL / 50 TL = 0.6 TL). Hakim durumdaki teşebbüsün 
ürün başına OKM’sinin 0.7 TL, UDOAM’sinin ise 0.9 TL olduğu varsayılmıştır. Buna 
göre hakim durumdaki teşebbüsün talebin rekabete açık kısmındaki OKM’si 35 TL 
(50 x 0.7 TL = 35 TL), UDOAM’si ise 45 TL olacaktır (50 x 0.9 TL = 45 TL). Rakip 
teşebbüsün eş etkin rakip olması durumunda hakim durumdaki teşebbüs ile aynı 
etkinlikte olacağından hakim durumdaki teşebbüsün OKM ve UDOAM değerleri rakip 
teşebbüs açısından da aynı olacaktır. Şekil 2’deki renkli bölümlerden görüleceği 
üzere etkin fiyatın OKM’nin altında olması durumunda hakim durumdaki teşebbüsün 
indirimlerinin eş etkin rakiplerin piyasadan dışlanmasına yol açacağı; UDOAM’nin 
üzerinde olması durumunda ise eş etkin rakiplerin kârlı bir biçimde faaliyet 
gösterebilecekleri AB Rehberi tarafından kabul edilmektedir. Maliyet kalemlerinin 
hesaplanması sonucu somut olayda etkin fiyat olan 30 TL’nin, hakim durumdaki 
teşebbüsün OKM’si olan 35 TL’nin altında kaldığı, dolayısıyla hakim durumdaki 
teşebbüsün uyguladığı %10 indirimin eş etkin rakiplerin piyasadan dışlanmasına yol 
açtığı görülmektedir. Böylece hakim durumdaki teşebbüs maliyet altında satış 
yapmasa bile indirim sistemleri aracılığıyla pazardan rakiplerini dışlayabilmektedir. 
Esasen AB Rehberi de bu duruma dikkat çekmektedir (m.37). 

 
Şekil 1 ve Şekil 2’den görüleceği üzere AB Rehberi’nde koşullu indirimlere 

ilişkin olarak ekonomik ve etki-bazlı bir yaklaşım benimsenmiş, bunun sonucunda da 
fiyat-maliyet esasına dayanan bir test öngörülmüştür. Başka bir deyişle Komisyon, 
AB Mahkemeleri’nin aksine indirim sistemlerinin sadakat indirimleri veya sadakat 
arttırıcı indirimler olarak nitelendirilip otomatikman hakim durumun kötüye 
kullanılmasına yol açıldığı biçiminde “üstünkörü” bir değerlendirme yapmak yerine, 
indirim sistemleriyle oluşan fiyat ve maliyet bilgilerini hesaba katan ve indirimlerin 
piyasadaki eş etkin rakipler üzerinde doğurduğu etkilere dayalı bir yaklaşım 
benimsemiştir. Komisyon’un AB Rehberi’nde benimsediği bu yaklaşımın, AB 
Mahkemeleri’nin indirim sistemlerine ilişkin verdiği kararların geneline oranla daha 
gelişmiş bir analiz yöntemi ortaya koyduğu açıktır. Buna karşın, AB Rehberi’nde 
öngörülen talebin rekabete kapalı ve rekabete açık kısımlarının ve etkin fiyatın 
sağlıklı bir biçimde belirlenmesindeki güçlükler karşısında, AB Mahkemeleri’nin 
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miktar indirimi dışındaki indirim sistemlerine ilişkin “per se” hukuka aykırlık olarak 
nitelendirilebilecek yaklaşımının uygulanmasının daha kolay olduğu ve teşebbüsler 
açısından daha fazla belirlilik ve öngörülebilirlik sağladığı da bir gerçektir.24 
Dolayısıyla gerek AB Rehberi’ndeki yaklaşımın, gerekse AB Mahkemeleri’nin indirim 
sistemlerine ilişkin kararlarının genelinde kabul ettiği yaklaşımın kendine özgü 
avantaj ve dezavantajlarının olduğu görülmektedir. Komisyon, indirim sistemlerine 
ilişkin AB Rehberi’nde öngördüğü bu yaklaşımını ilk kez Intel kararında uygulama 
fırsatı bulmuştur.25 Intel’in itiraz sonucu Komisyon kararı Genel Mahkeme’nin önüne 
gelmiştir. 

 
3. Genel Mahkeme’nin Intel Kararının Değerlendirilmesi 

Komisyon’un Intel kararının başlangıcını Intel’in rakibi Advanced Micro Devices Inc 
(AMD)’nin 2000 yılında Komisyon’a yaptığı şikayet başvurusu oluşturmaktadır. 
Komisyon Intel’in, küresel ölçekte tanımladığı “x86 mimarisine sahip işlemciler” 
pazarında soruşturma süreci boyunca yüzde 70’in üzerinde bir pazar payına sahip 
olması sonucu hakim durumda bulunduğuna, bu hakim durumunu müşterisi 
konumunda olan orjinal bilgisayar üreticilerine (OEM) taleplerinin tamamını ya da 
tamamına yakınını kendisinden almaları koşuluyla verdiği indirimler ve AMD’nin 
ürünlerinin piyasa sunulmasını engellemeleri veya geciktirmekleri karşılığında 
OEM’lere ve bir perakende zincirine yaptığı doğrudan ödemeler aracılığıyla kötüye 
kullandığına karar vermiştir. Komisyon Intel’in indirimlerini, AB Mahkemeleri’nin 
geçmiş kararlarındaki ayrımlar doğrultusunda sadakat indirimleri olarak nitelendirmiş 
ve Intel’in yaptığı doğrudan ödemelerin de sadakat indirimlerine eş değer olduklarını 
kabul etmiştir. Komisyon Intel’in sadakat indirimlerinin AB Mahkemeleri’nin geçmiş 
kararları uyarınca hakim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirildiğini kabul 
etmekle birlikte, bununla yetinmeyerek söz konusu indirimlerin pazardaki rekabet 
karşıtı etkilerini incelemiş ve AB Rehberi uyarınca somut olayda hesapladığı etkin 
fiyatın, Intel’in OKM ve UDOAM’si ile karşılaştırarak Intel’in indirimlerinin eş etkin 
rakiplerin piyasadan dışlanması sonucunu doğurduğuna karar vermiştir. Sonuç 
olarak Intel’e 1.06 milyar Euro idari para cezası verilmiştir.26 
 

Genel Mahkeme, Intel’in itirazını reddederek Komisyon kararını onaylamış ve 
Intel’in hakim durumunu kötüye kullandığı sonucunu doğrulamıştır. Intel’in indirimleri 
arasında ihtiyaçlarının tamamını Intel’den alması koşuluyla müşterisi olan 
OEM’lerden Dell ve Lenovo’ya verilen indirimler, ihtiyacının en az %95’ini Intel’den 
alması koşuluyla HP’ye verilen indirimler, ihtiyacının en az %80’ini Intel’den alması 
koşuluyla NEC’e verilen indirimler ve münhasır olarak Intel’in ürünlerini satması 
koşuluyla Media-Saturn Holding’e yapılan doğrudan ödemeler yer almaktadır. 

                                                 
24 Ayrıca bkz. aşağıda “5. Intel Kararı Türk Rekabet Hukuku Açısından Ne Anlam İfade Ediyor?”. 
25 Komisyon, her ne kadar karara ilişkin soruşturma sürecinin AB Rehberi’nin yayımlanmasından yıllar önce 

başlamış olması sonucu AB Rehberi’nin teknik olarak uygulanmadığını kabul etmiş ise de, Mayıs 2009 tarihinde 

verdiği Intel kararının Şubat 2009 tarihinde yayımladığı AB Rehberi’nde öngördüğü analiz yöntemine uygun 

olarak alındığını bir basın bülteninde kamuoyuna duyurmuştur. Bkz. “Antitrust: Commission imposes fine of 

1.06 billion euros on Intel for abuse of dominant position; orders Intel to cease illegal practices - questions and 

answers”, MEMO/09/235, Brüksel 13 Mayıs 2009. 
26 Komisyon kararını isabetli bulan güzel bir çalışma için bkz. Banasevic, N. ve Hellström, P. (2010) ‘When the 

Chips are Down: Some Reflections on the European Commission’s Intel Decision’, Journal of European 

Competition Law & Practice, 1(4), s.301-310. Diğer taraftan, Komisyon kararını eleştiren güzel bir çalışma için 

ise bkz. Geradin, D. (2010b) ‘The Decision of the Commission of 13 May 2009 in the Intel Case: Where is the 

Foreclosure and Consumer Harm?’, Journal of European Competition Law & Practice, 1(2), s.112-122. 
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Komisyon gibi Genel Mahkeme de Intel’in indirimlerinin, AB Mahkemeleri’nin geçmiş 
kararları doğrultusunda sadakat indirimleri oluşturduğuna ve bunun da ABİDA 102. 
maddeye aykırı olduğuna karar vermiştir. Genel Mahkeme Komisyon’un pazar tanımı 
ve hakim durum belirlemesini onaylamış, ancak kötüye kullanma unsuru noktasında 
Komisyon’un analizine katılmamıştır. Genel Mahkeme Komisyon’un kararda 
uygulama fırsatı bulduğu AB Rehberi’ndeki analiz yöntemini benimsemeyerek, 
sadakat indirimlerine ilişkin olarak AB rekabet hukukunda 1979 yılından bu yana 
süregelen yerleşik içtihadı değiştirmemeyi tercih etmiştir. Yukarıda da incelenen 
Hoffmann La Roche ve Tomra kararlarına atıf yapan Genel Mahkeme, sadakat 
indirimlerinin “doğası gereği” rekabeti sınırlayıcı olduğunun altını çizmiştir.27 

 
Genel Mahkeme’ye göre sadakat indirimlerinin, hukuken bir “fiyatlama 

davranışı” (pricing conduct) olarak nitelendirilemeyecekleri için AB Rehberi’nde 
öngörüldüğü gibi fiyat-maliyet esasına dayanan bir analiz yöntemine göre 
incelenmesine gerek bulunmamaktadır.28 Dolayısıyla rekabetçi endişeyi oluşturan 
unsur, indirimin miktarı ya da indirim sonucu oluşan fiyatlar olmayıp, bizzat 
münhasırlık koşulu ya da münhasırlık benzeri koşuldur (müşterinin ihtiyacının 
tamamını ya da hemen hemen tamamını sağlayıcıdan almasına yönelik koşul).29 
Sadakat indirimlerinin piyasada doğurduğu etkilerin değerlendirilmesi noktasında 
Genel Mahkeme, söz konusu etkilerin fiilen gerçekleşmiş olmasının gerekli 
olmadığını, ayrıca sadakat indirimlerinin tüketiciler üzerinde doğrudan olumsuz etkiler 
doğurmasının da gerekmediğini belirtmiştir.30 Bunun yerine indirim sistemlerinden 
kaynaklanan “sadakat mekanizmasının” ispatının yeterli olduğuna dikkat çekilmiştir.31 
Genel Mahkeme’nin mantığına göre eğer sadakat indirimlerinin piyasadaki veya 
tüketiciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi gerekmiyor ise, söz konusu etkilerin eş 
etkin rakip testinin uygulanması suretiyle ispat edilmesi de evleviyetle gerekli 
olmayacaktır. Böylece AB Rehberi’nde indirim sistemlerine ilişkin analizde belirleyici 
faktör olan eş etkin rakiplerin piyasadan dışlanıp dışlanmadığının araştırılmasına, 
Genel Mahkeme tarafından önem verilmemiştir. 

 
Genel Mahkeme’ye göre eş etkin rakip testi, hakim durumdaki teşebbüs kadar 

etkin olabilecek varsayımsal bir rakibin hakim durumdaki teşebbüsün maliyetlerine 
sahip olsaydı dahi söz konusu teşebbüs karşısında kârlı bir biçimde faaliyette 
bulunup bulunamayacağının araştırılmasını öngörmektedir.32 Bu noktada AB 
Rehberi’yle örtüşen Genel Mahkeme, söz konusu testin sonuçlarının 
değerlendirilmesi açısından AB Rehberi’nden ayrılmaktadır. Buna göre AB 
Rehberi’nde rakiplerin önermesi gereken etkin fiyatın hakim durumdaki teşebbüsün 
UDOAM’sinin üzerinde olması durumunda indirimlere rağmen eş etkin rakiplerin etkin 
bir şekilde rekabet edebileceği kabul edilmişken, Genel Mahkeme’ye göre sadakat 
indirimlerinin verilmesi başlı başına bir pazar kapama etkisi doğurmakta ve eş etkin 

                                                 
27 Case T-286/09 Intel Corp v Commission [2014] ECR II-0000, prg.85. 
28 a.g.k., prg.99. 
29 a.g.k., prg.152. 
30 a.g.k., prg.103-105. 
31 a.g.k., prg.145. 
32 Eş etkin rakip testi hakkında daha fazla bilgi için bkz. OECD (2005) “Competition on the Merits”, OECD 

Policy Roundtables, DAF/COMP(2005)27, <http://www.oecd.org/dataoecd/7/13/35911017.pdf> Erişim Tarihi: 

20.01.2015, s.29-31; Madan, Z. (2007) ‘Roma Antlaşması’nın 82. Maddesindeki Reform Çalışmaları ve Eşit 

Etkinlikteki Firma Testi’, Rekabet Dergisi, Sayı: 31, s.3-29; Nazzini, R. (2011) The Foundations of European 

Union Competition Law: The Objective and Principles of Article 102, Oxford University Press, İngiltere, s.72-

79; O’Donoghue and Padilla (2013), s.232-235. 

http://www.oecd.org/dataoecd/7/13/35911017.pdf
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olsun olmasın rakiplerin pazara girişlerini ya da pazarda büyümelerini 
zorlaştırmaktadır.33 Genel Mahkeme bununla yetinmeyerek, AB Mahkemeleri’nin 
geçmiş kararları uyarınca halihazırda hukuka aykırı olan sadakat indirimlerine 
Komisyon’un eş etkin rakip testini uygulamasının “sırf bütünlük adına” yapıldığını ileri 
sürmüştür.34 Esasen Adalet Divanı eş etkin rakip testinin uygulanmasını Deutsche 
Telekom,35 TeliaSonera36 ve Telefónica kararlarında37 fiyat sıkıştırması bağlamında, 
Post Danmark kararında38 ise seçici ve yıkıcı fiyatlama bağlamında kabul etmiştir. 
Tomra kararında eş etkin rakip testini kişiselleştirilmiş geriye dönük hedef indirimleri 
bağlamında reddeden Adalet Divanı’na ek olarak, Genel Mahkeme de Intel kararında 
sadakat indirimleri bağlamında söz konusu testin uygulanmasını benimsememiştir. 

 
Kararda asıl olarak sadakat indirimleri ele alınıyor olsa da diğer indirim 

sistemleri hakkında değerlendirmelere de yer verilmiştir. Bu doğrultuda indirim 
sistemlerinin “birinci türünü” miktar indirimleri oluşturmaktadır. Miktar indirimleri; 
sadece miktar ile sınırlı olan, geriye dönük olmayan, etkinlik artışı ve ölçek 
ekonomisine uygun ve “genellikle piyasa kapama etkisi doğurmayan” indirimler 
olarak değerlendirilmiştir.39 Sadakat indirimlerinin oluşturduğu “ikinci tür” indirimler, 
müşterilerin ihtiyaçlarının tamamının ya da hemen hemen tamamının hakim 
durumdaki teşebbüsten alınması koşuluna bağlanan indirimler olarak 
tanımlanmıştır.40 Etkin rekabetin korunması amacıyla bağdaşmayan, müşterilerin 
sağlayıcılarını seçme özgürlüğünü kısıtlayan ve rakiplerin piyasaya girişini 
engelleyen sadakat indirimlerinin, hakim durumdaki teşebbüsün haklı gerekçe 
olanağı saklı kalmak koşuluyla, “doğası gereği” rekabeti sınırlayıcı ve rakipleri 
dışlayıcı olduğu kabul edilmiştir.41 İndirim sistemlerinin “üçüncü” ve son türünü, 
“indirimin herhangi bir münhasırlık koşuluna veya münhasırlık benzeri bir koşula 
bağlanmadığı, ancak sadakat arttırıcı etkiler doğurabilecek diğer indirimler” 
oluşturmaktadır.42 “Üçüncü tür” indirimler; genellikle kişiselleştirilmiş satın alma 
hedefleri içeren, “geçerlilikleri somut olaydaki tüm koşulların incelenmesine bağlı 
olan”, ancak fiili piyasa kapamanın varlığının gerekmediği indirimler olarak 
değerlendirilmiştir.43 Sadakat indirimi olmaları sonucu Intel’in indirimleri, “ikinci tür” 
indirimlerin hukuki rejimine tabi olacaktır.44 

 
Farklı indirim sistemlerine ilişkin değerlendirmelere de yer vermesi nedeniyle 

kararın, hakim durumdaki teşebbüsler açısından indirim sistemlerinin nasıl 
olma(ma)sı gerektiğine ilişkin olası yol gösterici bölümleri üzerinde durulması faydalı 
olacaktır. Intel kararının, hakim durumdaki bir teşebbüsün indirim sistemlerini nasıl 
oluşturmamalı sorusuna verdiği en temel yanıt sadakat indirimleri biçiminde 
oluşturmamalı olacaktır. AB Rehberi’nin öngördüğü prensiplerin uygulanma fırsatı 
bulunduğu Komisyon kararına karşı Genel Mahkeme’nin yerleşik içtihadı uygulamaya 

                                                 
33 Case T-286/09 Intel Corp v Commission [2014] ECR II-0000, prg.151. 
34 a.g.k., prg.159. 
35 Case C-280/08 Deutsche Telekom AG v Commission [2010] ECR I-9555. 
36 Case C-52/09 Konkurrensverket v TeliaSonera Sverige AB [2011] ECR I-0527. 
37 Case C-295/12 P Telefónica SA and Telefónica de España SAU v European Commission [2014] ECR I-0000. 
38 Case C-209/10 Post Danmark A/S v Konkurrencerådet [2012] ECR I-0000. 
39 Case T-286/09 Intel Corp v Commission [2014] ECR II-0000, prg.75. 
40 a.g.k., prg.76 
41 a.g.k., prg.77 ve 85. 
42 a.g.k., prg.78. 
43 a.g.k. 
44 a.g.k., prg.79. 



19 

 

19                                                                                                                            REKABET FORUMU Sayı 90, Ocak  2015 

devam etmeyi tercih etmesinin sadakat indirimlerinin hakim durumdaki teşebbüsler 
açısından “uzak durulması gereken” bir alana dönüşmesine yol açtığı ileri sürülebilir. 
Bu alana ilişkin yaklaşım neredeyse “per se”  hukuka aykırılıktır; hakim durumdaki 
teşebbüse haklı gerekçe olanağı tanınması bu “per se” yaklaşımı yumuşatarak 
“hukuka aykırılık karinesine” (presumptive illegality) dönüştürmektedir. Karardan 
çıkan başka bir sonuç indirim sistemlerinin, geriye dönük olması veya kişiselleştirilmiş 
satın alma hedefleri içermesi durumunda sadakat arttırıcı etkiler doğuracak biçimde 
oluşturulmamaları gereğidir. “Üçüncü tür” indirimler olarak nitelendirilen bu indirimler 
için kural olarak “rule of reason” yaklaşımı benimsenmiştir, ancak sadakat arttırıcı 
etkilerin varlığı durumunda “gözden geçirilmiş per se hukuka aykırılık” (modified per 
se illegality) kuralına benzer bir durum gündeme gelecektir. Son bir sonuç ise geriye 
dönük olmayan ve standart miktar indirimleri için bir güvenli liman öngörülmüş 
olmasıdır. 

 
Son olarak sadakat indirimlerine ilişkin olarak hakim durumdaki teşebbüse 

tanınan haklı gerekçe olanağının üzerinde durulmalıdır. AB Mahkemeleri’nin özellikle 
indirim sistemlerine ilişkin geçmiş kararlarının şekilci olmasını ve piyasadaki etkilerin 
dikkate alınmamasını eleştiren yazarlar, sadakat indirimleri de dahil olmak üzere 
indirim sistemlerinin ekonomik gerekçeleri ve rekabet yanlısı etkilerinin olduğu savı 
üzerinde durmaktadırlar.45 Kararda Intel’in indirimlerine ilişkin olarak haklı gerekçe 
ileri sürdüğü ve bu bağlamda rekabete karşılık verme savunması (meeting 
competition defence) ile etkinlik savunması (efficiency defence) yoluna başvurduğu 
görülmektedir. Gerek Komisyon gerekse Genel Mahkeme, rekabete karşılık verme 
savunmasını kabul etmemiş ve Intel’in münhasırlık veya münhasırlık benzeri 
koşulunun fiyat rekabetiyle ilgisinin bulunmadığınu belirtmişlerdir. Ayrıca Intel’in 
savunmasındaki tutarsızlıklara da dikkat çekilmiştir: Intel bir taraftan AMD’nin zaten 
başarısız olduğunu ve Intel’in ürünlerine gösterilen yüksek talep sonucu piyasadan 
dışlanmakta olduğunu öne sürüp, diğer taraftan sadakat indirimlerinin AMD’in 
rekabetçi fiyatlarına karşı Intel’in yanıtı olduğunu iddia etmiştir. Intel’in ikinci 
savunması olan etkinlik savunması da kabul edilmemiştir. Komisyon ve Genel 
Mahkeme’ye göre Intel, indirimlerinin neden sadakat indirimi biçimde olmasının 
zorunlu olduğunu, bu bağlamda neden rekabetin daha az sınırlanması sonucunu 
doğurabilecek başka bir biçimde olmasının mümkün olmadığını ispat edememiştir. 
Bu durumun sadakat indirimlerinin rekabet yanlısı etkiler doğursa bile rekabet karşıtı 
etkilerinin, rekabet yanlısı etkilerine göre daha ağır bastığının bir göstergesi olduğu 
ileri sürülebilir. 

 

4. Intel Kararının ABİDA 102. Madde Reformu Sürecine Yansımaları 

Yukarıda bahsedildiği üzere AB Rehberi’nde indirim sistemlerine ilişkin öngörülen 
yeni analiz yöntemine uygun olarak verilmiş ilk karar olma özelliğini taşıyan 
Komisyon’un Intel kararı, Intel’in itirazıyla birlikte Genel Mahkeme’nin önüne 

                                                 
45 Bu yönde yazılmış eserlerden bazıları için bkz. Kallaugher, J. ve Sher, B. (2004) ‘Rebates Revisited: Anti-

competitive Effects and Exclusionary Abuse under Article 82’, European Competition Law Review, 25(5), 

s.263-285; Heimler, A. (2005) ‘Pricing below Costs and Loyalty Discounts: Are They Restrictive and If So 

When’, Competition Policy International, No 2, s.149-172; Waelbroeck, D. (2005) ‘Michelin II: A Per Se Rule 

Against Rebates by Dominant Companies?’, Journal of Competition Law and Economics, 1(1), s.149-171; 

Faella, G. (2008) ‘The Antitrust Treatment of Loyalty Discounts and Rebates’, Journal of Competition Law and 

Economics, 4(2), s.375-410; Padilla, J. ve Slater, D. (2010) “Rebates as an Abuse of Dominance under Article 82 

EC”, Geradin, D. (der.), GCLC Research Papers on Article 82 EC içinde s.84-104; Zenger, H. (2012) ‘Loyalty 

Rebates and the Competitive Process’, Journal of Competition Law and Economics, 8(4), s.717-768. 
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gelmiştir. Genel Mahkeme’nin kararı sadakat indirimlerine ilişkin içtihadın geldiği 
noktanın ortaya koyulması açısından önem taşıdığı gibi, aynı zamanda ABİDA 102. 
madde reform sürecinin geleceği açısından da önemli sonuçlar doğurmaktadır. 
Komisyon’un büyük ölçüde kendi inisiyatifi ile hazırladığı ve esasen bağlayıcı hukuk 
kuralları yerine esnek hukuk kuralları içeren AB Rehberi’nde indirim sistemlerine 
alanında öngörülen analiz yöntemine ilişkin olarak AB Mahkemeleri’nin tepkisi merak 
konusu haline gelmiş ve Genel Mahkeme’nin Intel kararı Komisyon’un yeni yaklaşımı 
için adeta bir sınama kararına dönüşmüştür. Bu noktada, Komisyon’un analiz 
yöntemlerini modernize etmeye çalışsa dahi AB Mahkemeleri’nin ABİDA 102. 
maddeye ilişkin geçmiş yorumlarıyla bağlı kalacağına ilişkin AB Mahkemeleri’nin 
reform sürecinde verdiği bazı kararlardaki hatırlatmalar göz önüne alındığında,46 
Genel Mahkeme kararının AB Rehberi’ndeki analiz yöntemini destekleyici hükümler 
içermesi şüphesiz ABİDA 102. madde reform sürecinde Komisyon’un lehine olacaktı. 
Buna karşın, Genel Mahkeme’nin AB Rehberi’nde öngörülen analiz yöntemini 
hukuken isabetli bulmayıp, tam tersine AB Rehberi öncesi AB rekabet hukukundaki 
yerleşik içtihadı onaylaması ise reform sürecinde Komisyon’un ağır bir yara almasına 
yol açabilecekti. 
 

Genel Mahkeme’nin Intel kararı, AB rekabet hukukunda sadakat indirimleri 
alanındaki içtihadın bir kez daha onanarak geçerliliğini koruması sonucunu 
doğurmaktadır. Başka bir deyişle, Komisyon tarafından AB Rehberi’nde koşullu 
indirimlerin bir fiyatlama davranışı olarak ele alınıp fiyat-maliyet esasına dayanan bir 
analiz yöntemine tabi tutulması ve bu analizden elde edilen sonuçların eş etkin rakip 
testi uygulanarak pazardaki etkilerinin incelenmesi düşüncesi Genel Mahkeme 
tarafından benimsenmemiştir. AB rekabet politikasının şekillenmesi ve ABİDA’nın 
rekabete ilişkin hükümlerinin uygulanması ile görevlendirilmiş Komisyon’un,47 idari bir 
organ olarak ABİDA 102. maddeyi uygulama ve bir ölçüde yorumlama yetkisi bulunsa 
da söz konusu maddeyi nihai yorumlama yetkisi AB’nin en yüksek yargı organı olan 
Adalet Divanı’na aittir.48 Bu noktada AB Rehberi’nin AB Mahkemeleri’ni 
bağlamayacağı ve yalnızca Komisyon’un ABİDA 102. maddeye ilişkin olarak 
uygulama önceliklerini içerdiği unutulmamalıdır. Ancak Komisyon’un ABİDA 102. 
maddeye ilişkin reform sürecinde şu ana kadar yürürlüğe girebilen tek hukuki 
enstrüman olan AB Rehberi’nin etki-bazlı ve ekonomik analize dayalı en radikal 
bölümünü oluşturan indirim sistemlerine ilişkin Genel Mahkeme’nin Intel kararında 
sergilediği bu açık karşı duruş, AB Rehberi’nde indirim sistemleri için öngörülen 
analiz yönteminin uygulamada kendisine atfedilen “fiili meşruiyetini” de kaybetmesine 
yol açabilecektir. 

 
Bu noktada Komisyon’un AB Rehberi’nin uygulanmasında ısrar edip 

etmeyeceği tartışılmalıdır.49 Bir taraftan AB Rehberi yalnızca Komisyon’un uygulama 

                                                 
46 Bkz. Divan Savcısı Kokott’un Case C-95/04 British Airways v Commission [2007] ECR I-2331 kararındaki 

mütaalası, prg.28 (‘...analiz yöntemlerini değiştirecek dahi olsa Komisyon, Adalet Divanı’nın ABİDA 102. 

maddeye ilişkin öngördüğü çerçeve sınırlar içerisinde hareket etmek zorunda olacaktır.’) ve yine Divan Savcısı 

Kokott’un Case C-8/08 T-Mobile Netherlands BV v Raad van bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit [2009] ECR I-4529 kararındaki mütaalası, prg.29 (‘Komisyon’un çıkardığı kılavuzlar 

hukuken bağlayıcı olmadığından, Divan tarafından yapılan yorumları yok sayamazlar.’). 
47 Bkz. Avrupa Birliği Antlaşması (ABA) m.17(1) ve Case C-234/89 Delimitis v Henninger Braeu AG [1991] 

ECR I-935, prg.44. 
48 Bkz. ABİDA m.263 ve m.267. 
49 İlginç bir not olarak Komisyon’un, Genel Mahkeme önünde kararını savunurken AB Rehberi’nin 

uygulanmasının “gerekli olmadığına” ve pazardaki etkilerinin araştırılmasa dahi sadakat indirimlerinin AB 
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önceliklerini içerdiğinden, uygulama öncelikleri uyarınca AB Rehberi’ne uygun 
hareket ettiği sürece Komisyon, dilediği indirim sistemlerini diğerlerine oranla daha 
fazla soruşturmaya konu edebilir. Komisyon’un ABİDA 102. madde de dahil olmak 
üzere ABİDA’nın rekabete ilişkin hükümlerinin uygulanmasında hangi durumlara 
diğerlerine göre daha fazla öncelik verebileceğine ilişkin bir takdir yetkisine sahip 
olduğu, bu takdir yetkisini de kılavuzlar çıkarmak suretiyle kullanabileceği AB 
Mahkemeleri tarafından birçok kararda açık bir şekilde kabul edilmiştir.50 Diğer 
taraftan AB Rehberi’nin uygulanmasında ısrar etmesi durumunda Komisyon mevcut 
içtihat ile ters düşecek kararlar almak durumunda olacağından, uzun vadede 
Komisyon uygulaması ile AB Mahkemeleri’nin içtihadları arasında bir “çatışma” 
doğabilecektir. Bu durumun bir sonucu olarak gerek hakim durumdaki teşebbüslerin 
gerekse üye devlet rekabet otoriteleri ve mahkemelerinin Komisyon uygulaması ile 
içtihadlar arasında bir ikileme düşeceği ileri sürülebilir. Dolayısıyla Intel kararının, AB 
Rehberi’nin uygulanmasına ilişkin olarak Komisyon üzerinde hukuki veya teknik bir 
engel oluşturmadığı açık olsa da AB Rehberi’nin yayımlanmasının ardındaki temel 
gerekçe olan AB Mahkemeleri’nin şekilci yaklaşımlarından uzaklaşılarak etki-bazlı bir 
yaklaşımın benimsenmesini öngören Komisyon stratejisini, en azından indirim 
sistemleri alanında, fiilen sona erdirdiği iddia edilebilir. 

 
Genel Mahkeme’nin Intel kararının AB rekabet hukuku doktrininde de hararetli 

tartışmalara yol açtığı görülmektedir. Karar yazarları ikiye bölmüş olup, bu bağlamda 
kimi yazarlar kararı şiddetle eleştirmekteyken kimi yazarlar ise kararı isabetli 
bulmaktadır. Venit’e göre Intel kararı ABİDA 102. maddeye ilişkin olarak etki-bazlı bir 
yaklaşımın benimsenmesi açısından ciddi bir geri adım anlamına gelmekte olup, 
hayal kırıklığından ve yanlış yönde atılmış büyük bir adımdan başka bir şey değildir.51 
Zenger’e göre karar, en azından sadakat indirimleri bağlamında, Genel Mahkeme’nin 
şekil-bazlı yaklaşımını sürdürmeye yönelik niyetini etkili bir şekilde ortaya koyduğunu 
göstermektedir.52 Colomo’ya göre Genel Mahkeme, sadakat indirimlerinin rekabet 
yanlısı hiçbir gerekçesinin bulunmadığına ilişkin esasen ekonomik olması gereken bir 
argümanı yanlış bir biçimde hukuki bir argüman olarak değerlendirmiştir.53 Diğer 
taraftan Wils, kararda gösterdiği dik duruşu ve mevcut içtihadı bir kez daha 
doğruladığı için Genel Mahkeme’nin takdir edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.54 
Whish’e göre her ne kadar karar pek çok soru işaretine yol açmakta ise de kararın 

                                                                                                                                                         
Mahkemeleri’nin yerleşik içtihadı sonucu ABİDA 102. maddeye aykırı olduğuna yönelik bir tutum sergilediği 

belirtilmiştir. O’Donoghue and Padilla (2013), s.84. AB Rehberi’ne uygun olarak verilmiş ilk indirim sistemi 

kararının Genel Mahkeme’ye itiraz aşamasında Komisyon’un AB Rehberi yerine yerleşik içtihada yakın bir 

duruş göstermesiyle birlikte Komisyon’un bundan sonraki indirim sistemleri kararlarında AB Rehberi’ni 

tutarlılıkla uygulayıp uygulamayacağı merak konusudur. 
50 Bkz. Case T-24/90 Automec Srl v Commission [1992] ECR II-2223, prg.77; Case T-214/95 Vlaamse Gewest v 

Commission [1998] ECR II-717, prg.89; Case C-409/00 Spain v Commission [2003] ECR I-1487, prg.69; Case 

C-189/02 P Dansk Rørindustri and others v Commission [2005] ECR I-5425, prg.211. 
51 Venit, J. S. (2014) ‘Case T-286/09 Intel v Commission – The Judgment of the General Court: All Steps 

Backward and No Steps Forward’, European Competition Journal, 10(2), s.206 ve 230. 
52 Zenger, H. (2014) “Intel and the Future of Article 102”, Charles River Associates Competition Memo, 

<http://ecp.crai.com/ecp/assets/Intel_and_the_future_of_Article_102.pdf> Erişim Tarihi: 20.01.2015. 
53 Colomo, P. I. (2014) “Intel v Commission and the Problem with Wrong Economic Assumptions”,  

Chillin'Competition Blog 16 Haziran 2014, <http://chillingcompetition.com/2014/06/16/intel-v-commission-and-

the-problem-with-wrong-economic-assumptions/> Erişim Tarihi: 20.01.2015. 
54 Wils, W. (2014) ‘The Judgment of the EU General Court in Intel and the so-called ‘More Economic 

Approach’ to Abuse of Dominance’, World Competition, 37(4), s.434. 

http://ecp.crai.com/ecp/assets/Intel_and_the_future_of_Article_102.pdf
http://chillingcompetition.com/2014/06/16/intel-v-commission-and-the-problem-with-wrong-economic-assumptions/
http://chillingcompetition.com/2014/06/16/intel-v-commission-and-the-problem-with-wrong-economic-assumptions/
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dikkatli bir analizi, karara yöneltilen eleştirilerin büyük bir kısmında isabet 
bulunmadığını göstermektedir.55 

 
5. Intel Kararı Türk Rekabet Hukuku Açısından Ne Anlam İfade Ediyor? 

Genel Mahkeme’nin Intel kararının Türk rekabet hukuku açısından da birtakım 
sonuçlar doğuracağını söylemek mümkündür. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde 1-
95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, diğerleri meyanında, AB Mahkemeleri’nin 
oluşturduğu içtihadın Türkiye’nin ulusal rekabet mevzuatında uygulanmasını 
sağlamaya yönelik uyum sağlama (harmonizasyon) yükümlülüğü dikkate alınınca,56 
harmonizasyona konu olan içtihada Intel kararının da dahil olduğu açıktır. AB’ye 
üyelik sürecinde verilen taahhütlere olan yansımalarına ek olarak kararın Türk 
rekabet hukukuna asıl etkisi, büyük ölçüde AB Rehberi esas alınarak hazırlanıp 
Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe koyulan “Hâkim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı 
Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz”un 
(Kılavuz) uygulanmasına ilişkindir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun’un hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan 6. maddesinin 
uygulanmasına ilişkin olarak Rekabet Kurumu’nun yayımladığı ilk hukuki metin olan 
Kılavuz’da, indirim sistemleri 69-81. maddeler arasında düzenlenmiştir. Söz konusu 
maddeler incelendiğinde Kılavuz’da, AB Rehberi’nin öngördüğü analiz yönteminin 
hemen hemen aynısının benimsendiği görülmektedir. Dolayısıyla Kılavuz’un 
yürürlüğe girmesiyle birlikte indirim sistemleri alanında, AB Rehberi’ndeki talebin 
rekabete açık kısmı, talebin rekabete kapalı kısmı ve etkin fiyat kavramları ile OKM 
ve UDOAM ölçütleri Türk rekabet hukukuna aktarılmıştır. 
 

Kılavuz’da indirim sistemleri, ‘müşterilere belirli bir satın alma davranışında 
bulunmaları karşılığında sunulan fiyat indirimleri’ olarak tanımlanmıştır (m.69). 
Kılavuz, AB Rehberi’nin aksine, “koşullu indirimler” ibaresini benimsememiş ve 
indirim sistemlerini “tek ürün indirimleri” (m.74-78) ve “paket indirimleri” (m.79-81) 
biçiminde bir ayrımı esas alarak düzenlemiştir. Bu temel ayrıma ek olarak indirimin 
biçimine göre “geriye dönük indirimler” ve “üst dilim indirimleri”, indirimin kapsamına 
göre ise “kişiselleştirilmiş satın alma hedefleri” ve “tüm müşteriler için geçerli satın 
alma hedefleri” (standardised threshold) olmak üzere farklı ayrımlar yapılmıştır (m.70-
71). Tek ürün indirimlerine ilişkin olarak Kılavuz’da benimsenen analizin, AB 
Rehberi’nde olduğu gibi, talebin rekabete açık kısmı ile rekabete kapalı kısmı esas 
alınarak etkin fiyatın belirlenmesi ve söz konusu fiyatın hakim durumdaki teşebbüsün 
OKM ve UDOAM kalemleriyle karşılaştırılarak eş etkin rakipler üzerinde olan etkilerini 
esas aldığı görülmektedir (m.76-78). Paket indirimlerine ilişkin olarak ise daha farklı 
bir analiz benimsenmiştir: Rakiplerin hakim durumdaki teşebbüsün sunduğu paket 
karşısında bu paketin tamamıyla rekabet edebilecek makul bir alternatif paket 
sunmalarının mümkün olduğu durumlarda paket fiyatının yıkıcı fiyat olup olmadığı 
araştırılacaktır (m.79). Rakiplerin böyle bir paket sunmalarının mümkün olmadığı 
durumlarda ise indirim paket içerisinde rekabet edilebilen spesifik ürüne atfedilecek 
ve bu ürün için ürünün tek başına satış fiyatından paketin tamamı için yapılan 
indirimin çıkarılması ile elde edilecek etkin fiyatın hakim durumdaki teşebbüsün 
UDOAM’sinden düşük olup olmadığına bakılacaktır (m.80). 

                                                 
55 Whish, R. (2015) ‘Intel v Commission: Keep Calm and Carry On’, Journal of European Competition Law & 

Practice, 6(1), s.2. 
56 Bkz. Council Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council on implementing the final phase of the 

Customs Union [1996] OJ L 35/1, m.39(2)(a). 
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Kılavuzla birlikte Türk rekabet hukukuna da aktarılan bu analiz yönteminin 

uygulanabilirliği doktrinde bazı yazarlar tarafından tartışmaya açılmıştır. Örneğin 
O’Donoghue ve Padilla, ticari hayatta teşebbüslerin doğru ve yerinde de olsa 
karmaşık kurallar yerine yanlış veya hatalı da olsa açık kuralları tercih 
edebileceklerini hatırlatarak, AB Rehberi’nde öngörülen analiz yönteminin her ne 
kadar indirim sistemlerinin rekabet yanlısı etkilerinin olduğunu öne çıkarsa da hakim 
durumdaki teşebbüsler açısından fazla bir öngörülebilirlik sağlamadığı, zira 
müşterilerinin taleplerinin rekabete açık kısmı ile rekabete kapalı kısmına ilişkin 
verileri söz konusu teşebbüslerin kendilerinin dahi bilemeyebileceklerini ileri 
sürmüştür.57 Benzer biçimde Ezrachi, hakim durumdaki teşebbüslerin, rakiplerinin eş 
etkin olup olmadıklarını bilemeyebilecekleri gerçeği karşısında eş etkin rakip testini 
indirim sistemlerine ilişkin analizin temeline koyan AB Rehberi’nin hukuki belirlilik 
prensibini ihlal ettiği görüşündedir.58 Hukuk kurallarının teşebbüsler tarafından 
önceden bilinmesi ve uygulanabilir olması gerektiğini vurgulayan Blanco ve Colomo, 
bu prensipleri göz ardı eden AB Rehberi’nin koşullu indirimler için soyut, muğlak ve 
kesinlikle pratik olmayan bir analiz yöntemi öngördüğünü iddia etmiştir.59 Arıtürk’e 
göre talebin yarışılabilir olan kısmının (rekabete açık kısmının) hesaplanması oldukça 
karmaşık ve güç bir aşamayı içerdiğinden, AB Rehberi’nde öngörülen analiz 
yönteminin başarılı ve doğru bir biçimde uygulanmama riski bulunmaktadır.60 Son 
olarak, Türk rekabet hukuku açısından değerlendirmelerde bulunan Özkan, 
Kılavuz’da indirim sistemleri için öngörülen analiz yöntemi ile ilgili olarak şunları 
kaydetmiştir: 

 
“...Kılavuz’da indirim sistemleri için son derece teknik ve ciddi kaynak 

kullanımı gerektirecek analizlere yer verilmekte; talebin rekabete açık kısmı ile 
açık olmayan kısmı, etkin fiyat gibi gerek AB gerekse Türk rekabet hukukuna 
yabancı yeni kavramlar, etki-bazlı yaklaşımın da bir sonucu olarak, uygulamaya 
kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu kavramların, indirim sistemlerinin sadakat 
artırıcı veya haksız olup olmadığına yönelik eski şekilci yaklaşıma göre daha 
somut olduğu düşünülse de pratikte ne ölçüde hayata geçirilebilecekleri şüphelidir. 
Bu noktada Kılavuz’un, özellikle indirim sistemlerine ilişkin olarak iş dünyasının 
belirlilik ve öngörülebilirlik beklentilerini karşıladığı söylenemez. Etkin fiyatın 
UDOAM’nin üzerinde kaldığı durumlar için güvenli liman oluşturulmaya çalışılması, 
bu fiyatın belirlenmesinin güç olması karşısında önemini kaybetmektedir. Kılavuz 
öncesi kararlara bakıldığında genellikle tek ürün indirimleri üzerinden münhasırlık 
karşılığında verilen indirimler ile sadakat indirimlerinin tartışıldığı, Kurul’un şekilci 
bir yaklaşım benimsemediği ve detaylı maliyet analizlerine girmese bile etki analizi 
yaptığı görülmektedir.[...]Düşüncemize göre Kılavuz’da indirim sistemlerine ilişkin 
olarak öngörülen detaylı analizlerin uygulamaya yansımayacağı ve Kurul’un, 

                                                 
57 O’Donoghue and Padilla (2013), s.81. 
58 Ezrachi, A. (2009) “The Commission’s Guidance on Article 82 EC and the Effects Based Approach – Legal 

and Practical Challenges’, Ezrachi, A. (der.), Article 82 EC: Reflections on Its Recent Evolution, Hart 

Publishing, İngiltere içinde s.54. 
59 Blanco, L. O. ve Colomo, P. I. (2011) “Evolving Priorities and Rising Standards: Spanish Law on Abuse of 

Market Power in the Light of the 2008 Guidance Paper on Article 82 EC”, Pace, L. F. (der.), European 

Competition Law: The Impact of the Commission’s Guidance on Article 102, Edward Elgar Publishing, İngiltere 

içinde s.77-78. 
60 Arıtürk (2011), s.365 
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bugüne kadarki uygulamasında dikkate aldığı faktörlere ağırlık vermeyi tercih 
edebileceği iddia edilebilir.”61 

 
Genel Mahkeme’nin Intel kararı henüz verilmeden önce Kılavuz’da, dolayısıyla 

AB Rehberi’nde, öngörülen analiz yönteminin uygulamasının zor olmasına ve ciddi 
kaynak kullanımı gerektirecek olmasına yönelik çekinceler doktrinde çeşitli yazarlar 
tarafından dile getirilmekteyken Intel kararı ile birlikte bu görüşlerin haklılık payının 
arttığı söylenebilir. Zira kararda Genel Mahkeme’nin tavrı son derece açıktır: Sadakat 
indirimlerinin hakim durumun kötüye kullanılmasına yol açıp açmadığının 
belirlenmesi noktasında detaylı ekonomik analizlere gerek bulunmamakta, fiyat-
maliyet esasına dayalı bir incelemeye de gerek bulunmamakta ve rakiplerin eş etkin 
olup olmamasının bir farkı olmamaktadır. Kılavuz’da zaten ciddi kaynak kullanımını 
gerektirecek son derece teknik analizler benimsenmişken mehaz uygulamada Genel 
Mahkeme’nin bu analizlerin deyim yerindeyse “gereksiz” olduğuna karar vermesiyle 
birlikte Kılavuz’un indirim sistemlerine ilişkin hükümlerinin Türk rekabet hukukunda 
uygulanıp uygulanmayacağı, başka bir deyişle Rekabet Kurulu’nun Kılavuz sonrası 
kararlarında kendi çıkardığı Kılavuz ile bağlı kalıp kalmayacağı merak konusu 
olacaktır. Kılavuz’un Rekabet Kurulu’nun uygulama önceliklerini içermek yerine 
maddi hukuka ilişkin düzenlemeler içerdiği gerçeği de dikkate alınınca, 
uygulanmaması durumunda teşebbüslerin haklı beklentilerinin (legitimate 
expectations) ihlali söz konusu olacaktır.62 Sonuç olarak Genel Mahkeme’nin Intel 
kararıyla birlikte Türk rekabet hukuku açısından “nereye gidiyoruz” (quo vadis?) 
sorusunun sorma zamanının geldiği görülmektedir. 

 
Sonuç 
 
Komisyon’un büyük ölçüde kendi inisiyatifi ile hazırladığı ve esasen bağlayıcı hukuk 
kuralları yerine esnek hukuk kuralları içeren AB Rehberi’nde indirim sistemlerine 
ilişkin öngörülen yeni analiz yönteminin ilk kez uygulandığı Komisyon’un Intel kararı, 
indirim sistemleri ve indirim sistemlerine eş değer doğrudan ödemeler yoluyla hakim 
durumunu kötüye kullandığına karar verilen Intel’in itirazıyla birlikte Genel 
Mahkeme’nin önüne gelmiş, böylece Genel Mahkeme’nin Intel kararı Komisyon’un 
yeni yaklaşımı için adeta bir sınama kararına dönüşmüştür. Genel Mahkeme, 
Komisyon tarafından koşullu indirimlerin bir fiyatlama davranışı olarak ele alınıp fiyat-
maliyet esasına dayanan bir analiz yöntemine tabi tutulmasını ve bu analizden elde 
edilen sonuçların eş etkin rakip testi uygulanarak pazardaki etkilerinin incelenmesini 
öngören AB Rehberi’ndeki analiz yöntemini benimsemeyerek, sadakat indirimlerine 
ilişkin olarak AB rekabet hukukunda 1979 yılından bu yana süregelen yerleşik içtihadı 
değiştirmemiştir. Genel Mahkeme, “doğası gereği” rekabeti sınırlayıcı ve rakipleri 
dışlayıcı kabul ettiği sadakat indirimlerinin hakim durumun kötüye kullanılmasına yol 
açması açısından pazardaki etkilerinin fiilen gerçekleşmiş olmasının gerekli 
olmadığına, ayrıca tüketiciler üzerinde doğrudan olumsuz etkiler doğurmasının da 
gerekmediğine karar vermiştir. Intel kararıyla birlikte ABİDA 102. madde reform 
sürecinde ağır bir yara alan Komisyon, AB Rehberi’nin indirim sistemlerine ilişkin 
maddelerinin uygulanmasında ısrar etmesi durumunda yerleşik içtihat ile ters 

                                                 
61 Özkan, A. F. (2014) ‘Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Kılavuzu’nun Kapsamlı Bir İncelemesi’, Rekabet 

Forumu, Sayı: 85, s.30. 
62 Kendi hazırladığı bir kılavuzla bağlı kalmak Kurul’un takdir yetkisi altında olsa da, Kılavuz’a bağlı kalarak 

ticari hayatta faaliyetlerini yürüten teşebbüsler açısından haklı beklentiler oluşabileceğinden, Kurul’un mümkün 

olduğunca Kılavuz’dan sapmaması, saptığı durumlarda da bunun için haklı gerekçeler göstermesi gerekmektedir. 
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düşecek kararlar almak durumuna düşecektir. Bu noktada uzun vadede Komisyon 
uygulaması ile AB Mahkemeleri’nin içtihadları arasında bir “çatışma” doğması ihtimali 
göz önüne alınınca, gerek hakim durumdaki teşebbüslerin gerekse üye devlet 
rekabet otoriteleri ve mahkemelerinin Komisyon uygulaması ile içtihadlar arasında bir 
ikileme düşebileceği ileri sürülebilir. Diğer taraftan, büyük ölçüde AB Rehberi esas 
alınarak hazırlanan Hâkim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma 
Niteliğindeki Davranışlarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz ile birlikte söz konusu 
analiz yöntemi Türk rekabet hukukunun da bir parçası haline gelmiştir. Kılavuz’da 
zaten ciddi kaynak kullanımını gerektirecek son derece teknik analizler 
benimsenmişken mehaz uygulamada Genel Mahkeme’nin bu analizlerin deyim 
yerindeyse “gereksiz” olduğuna karar vermesiyle birlikte Kılavuz’un indirim 
sistemlerine ilişkin hükümlerinin Türk rekabet hukukunda uygulanıp 
uygulanmayacağı, başka bir deyişle Rekabet Kurulu’nun Kılavuz sonrası kararlarında 
kendi çıkardığı Kılavuz ile bağlı kalıp kalmayacağı merak konusu olacaktır. 
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