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İLK YAZI 

 
TV KANALLARININ PLATFORMDAN VE UYDUDAN 

ÇIKARILMASI REKABET İHLALİ MİDİR? 

Prof Dr. Erdal Türkkan (erdalturkkan@hotmail.com) 

 

1 Kasım 2015 Seçimleri öncesinde bazı özel TV platformları (TİVİBU, 

DİGİTURK, TURKCELL TV, TELEDÜNYA) 7 TV kanalını platformdan 

çıkardılar veya kararttılar. Diğer taraftan TÜRKSAT, 13 TV ve radyo kanalını 

uydudan çıkarma kararı aldı ve 15 Kasım 2015 itibariyle bu karar 

uygulamaya konuldu. Burada ele alınacak soru, bu tür eylemlerin müeyyide 

ve önlem gerektiren bir rekabet ihlâli olup olmadığıdır. Bu yazıda önce 

konunun genel yasal çerçevesi ele alınacak, daha sonra Rekabet Yasası’nın 

ihlâl edilip edilmediği sorusu üzerinde durulacaktır. 

Burada yapılması gereken ilk tespit, bazı TV kanallarını platformdan çıkaran 

tüm kuruluşların, eylemleri rekabet yasasına tâbi olan özel teşebbüs 

niteliğinde olmasıdır. Diğer taraftan uydudan çıkarma kararı alan TÜRKSAT, 

tekel niteliğinde, sermayesinin %100’ü kamuya ait olan, ancak özel hukuk 

hükümlerine tâbi bir kamu şirketidir. Bu çerçevede, platformdan ve uydudan 

çıkarma kararlarını alanların tamamı 4054 sayılı Rekabet Yasası’na tâbi olan 

kuruluşlardır. 

Burada üzerinde durulması gereken ikinci önemli husus, platform dışı 

bırakma kararının bir savcının talebi üzerine yapılmış olmasıdır. Bir savcının 

talebi ile bir kuruluşun faaliyetlerinin kısıtlanamayacağı ve 

sonlandırılamayacağı hukukî açıdan tartışma konusu bile olmayan bir 

husustur. Evrensel hukukta özellikle medya kuruluşlarının mahkeme kararı 

bile olsa kapatılamayacağı iddiası vardır. 

Konuyla ilgili olarak üzerinde durulması gereken üçüncü önemli husus, 

mevcut sözleşmede TÜRKSAT’ın tek yönlü olarak ve gerekçe göstermeksizin 

sözleşmeyi bozma veya yenilememe hakkının olduğu ve kararın bu 

çerçevede değerlendirilmesi gerektiği iddiasıdır. Bu açıdan bakıldığında 

Anayasa’ya ve yasaya aykırı bir sözleşmenin yapılamayacağı açıktır. 

TÜRKSAT’ın uydu sözleşmesini gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak 

feshetmesi, 13 medya kuruluşunun piyasa dışına itilmesi ve ilgili piyasalarda 

rekabetin ciddi şekilde azalması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle 

TÜRKSAT’ın mevcut sözleşmeye dayanarak gerekçesiz bir şekilde bir TV 

kanalını piyasa dışına çıkarma gibi hakkı söz konusu olamaz.  

mailto:erdalturkkan@hotmail.com
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Burada yapılması gereken son tespit de bazı TV kanallarını platform dışı 

bırakma kararının teşebbüs ve akit özgürlüğü çerçevesinde 

değerlendirilemeyeceğidir. Çünkü aşağıda belirtileceği gibi bu kararlar çeşitli 

açılardan rekabeti engelleyebilecek veya tüketici refahını azaltacak etkilere 

sahiptir. 

 Platformdan ve uydudan çıkarma kararlarını öncelikle Rekabet Yasası’nın 

amaçları çerçevesinde değerlendirmek yararlı olacaktır. Rekabet Yasası’nın 

asıl amacı piyasalarda toplumsal refahı azaltacak eylemleri önlemektir. Bu 

çerçevede platformdan ve uydudan çıkarma kararlarının toplumsal refahı 

nasıl etkileyeceğine bakmak yararlı olacaktır. Bu kararlar sonucunda: 

-Platformdan çıkarılan TV kanalları müşteri ve kazanç kaybına uğramıştır ve 

uğrayacaktır. 

-Tüketici istediği kanalı seçme hakkından mahrum kalmış ve kalacaktır. 

Ayrıca tüketicinin bedelini ödediği bir hizmeti alamaz hale gelmesi söz 

konusudur. 

-Platformlar kazanç ve prestij kaybına uğramış, pek çok kişi tepki olarak bu 

platformları terk etmiştir. 

-Platformlar kâr kaybına uğramış, böylece hissedarları kazançtan mahrum 

kalmıştır.  

-Devletin iki yönlü olarak vergi kaybına uğraması söz konusudur. 

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti iki yönlü olarak kayba uğramıştır. İlk olarak, bu 

kararlar Türkiye’de girişim güvencesinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu 

göstermektedir. İkinci olarak, bu kararlar Türkiye’de medyanın gerçekte özgür 

olmadığını ve bu özgürlüğün her an kısıtlanabileceğini ortaya koymuştur. Bu 

çerçevede Türkiye’nin demokratik hukuk devleti imajı önemli ölçüde 

sarsılmıştır. Bu imaj kaybının Türkiye’nin kredi reytingine yansımaması 

mümkün değildir. Diğer taraftan antidemokratik ve otoriter bir Türkiye imajının 

Türkiye’ye çok yönlü olarak çok çeşitli maliyetler yüklemesi söz konusudur. 

Bazı TV kanallarını platform ve uydu dışı bırakma kararının görünürdeki tek 

“yararı” AK Parti’nin seçim öncesinde mevcut olan propaganda üstünlüğünü 

arttırmış olmasıdır. Ancak aslında bu karar AK Parti’nin de aleyhine olmuş, 

AK Parti saygınlık ve meşruiyet kaybına uğramıştır. AK Parti’nin bazı özel 

şirketleri yönetim kurullarına atanan kişiler vasıtasıyla şirket çıkarlarıyla 

uyuşmayan kararlar almaya zorlayabildiği ortaya çıkmıştır. Bu durum 

Türkiye’nin giderek “ahbap çavuş kapitalizmine” kaydığının bir göstergesi 

olarak değerlendirilecektir. 

Bazı TV kanallarının platformdan ve uydudan çıkarılması kararının çok 

sayıda yasanın ihlâl edilmesine yol açtığı iddiaları basında yer almıştır. 
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Burada öncelikle Anayasanın 13-15-26. maddelerinin ihlâli söz konusu 

olabilecektir. Bu kararlar basın yayın özgürlüğünün, haber alma 

özgürlüğünün, girişim özgürlüğünün ve eşitlik İlkesinin yok sayılması 

anlamına da gelmektedir. Bu kararlarla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

10. ve 14.maddeleri, Türk Ceza Kanunu’nun 124. maddesi, Türk Ticaret 

Kanunu’nun akdin tek taraflı feshi ile ilgili hükümleri, RTÜK Yasası, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Yasası, Tüketiciyi Koruma Yasası, YSK Yasası’nın da 

çeşitli şekillerde ihlâl edildiği iddiaları vardır. 

Ancak platformdan ve uydudan çıkarma kararları sonrasında üzerinde en az 

durulan konu, bu eylemlerin Rekabet Yasası’nı ihlâl edip etmediği hususudur. 

Bu çerçevede üzerinde durulması gereken ilk soru, platform ve uydu dışı 

bırakma kararlarının Rekabet Kanunu’nun hâkim durumun kötüye kullanımı 

yasağı (Madde 6/d) kapsamında ele alınıp alınamayacağıdır.  Bu açıdan 

platformların belli bir tekel gücüne sahip olup olmadığı önem kazanmaktadır. 

TÜRKSAT’ın uydu piyasasında mutlak hâkim güce sahip bir kamu tekeli 

olduğu konusu tartışılmayacak kadar açıktır. Özel hükümlere tâbi kamu 

kuruluşları da, Rekabet Kanunu’na tâbi olduğundan TÜRKSAT’ın Rekabet 

Yasası kapsamında hâkim gücünü kullanan bir eylem yaptığı konusunda bir 

tereddüt söz konusu değildir. Ancak platformlardan her birisinin tekel gücüne 

sahip olup olmadığı sorgulanması gereken bir husustur. Burada önem 

kazanan husus, platform dışına itilen TV kanalının uğradığı izleyici kaybını 

telafi edebilecek seçeneklere sahip olup olmadığıdır. İkinci önemli husus, 

belli bir platformu izleyen tüketicinin istediği TV kanalının platform dışına 

çıkarılması durumunda uğradığı tatmin ve hak kaybını başka bir platforma 

geçerek telafi edip edemeyeceğidir. Bu soruların her ikisine verilecek cevap 

olumsuzdur. Yani, ne platform dışına çıkarılan TV kanalının izleyici kaybını 

telafi edebilmesi ne de izleyicinin kanal kaybını telafi edebilmesi mümkün 

değildir. Çünkü bir tüketici genellikle tek bir platforma üyedir ve 

platformlardan çıkış kısa zamanda mümkün olmadığı gibi, maliyeti sıfır da 

değildir. Bu durumda her bir TV platformunun hâkim gücünü kötüye 

kullanması söz konusudur. 

 Ancak burada hâkim gücün bir rakibe karşı kullanılması gibi bir ihlâl olduğu 

söylenemez. Burada Rekabet Kanunu madde 6 da belirtilen “belli bir 

piyasada hâkim olan bir firmanın başka bir piyasada rekabeti bozması”  hali 

söz konusudur. Yani rekabeti bozan platform teşebbüsü, rekabetin bozulduğu 

piyasa da TV piyasasıdır. Çünkü bazı firmaların platform dışı bırakılması TV 

yayınları piyasasında teşebbüs sayısını azaltarak ve tüketicinin seçme 

imkânını daraltarak rekabeti ciddi şekilde azaltma etkisine sahiptir. 

Burada rekabet ihlâlinin etkisini arttıran husus, platform dışına çıkarma 

eyleminin eşanlı olarak çok sayıda platform tarafından çok sayıda TV 

kanalına yapılmış olmasıdır. Burada Rekabet Yasasının 4. maddesinde 

öngörülen “rekabeti kısıtlayan uyumlu eylem” söz konusudur. Yani platformlar 
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bir kartel gibi davranarak aynı TV kanallarını piyasa dışına çıkarmışlardır. 

Burada mevcut firmaları piyasa dışına çıkarma eylemi, eşit firmalara 

ayrımcılık yapılması (Madde 4) ve mal vermeyi reddetme bağlamında anlam 

kazanmaktadır. 

Platform piyasasında yer alan teşebbüslerin ve TÜRKSAT’ın yaptıkları 

eylem, dikey bir ilişkiye dayanmakta, yani bir sözleşme iptali biçiminde 

gerçekleşmektedir. Bu teşebbüslerin Rekabet Kurumu’ndan sözleşme 

serbestliği konusunda bir muafiyet almaları söz konusu olmamıştır. Esasen 

bu teşebbüslerin muafiyet hakkı elde etmesi de mümkün değildir. Çünkü 

yukarıda ifade edildiği gibi, burada herkesin refah kaybına uğraması söz 

konusudur. 

Bu çerçevede Rekabet Kurumu’nun bu duruma re’sen el koyması ve 

inceleme başlatması gerekirdi. Bunun yapılmamış olması, Rekabet 

Kurumu’nun saygınlığına, tarafsızlığına ağır bir zarar verebilecektir. İhlâli 

yapan teşebbüslerin cirolarının %10’una kadar çıkabilen rekabet cezasını 

göze alarak bu eyleme girişmiş olmaları olasıdır. Bu çerçevede Rekabet 

Kurulu’nun ihlâlin durdurulması ile ilgili bir karar vermesi büyük önem 

kazanmaktadır. Platformların yaptığı rekabet ihlâli tüketicileri de zarara 

uğratmıştır. Bu çerçevede tüketicilerin de bireysel tazminat davası açması 

söz konusudur. 

TÜRKSAT’ın aldığı uydu dışına çıkarma kararı bir ay sonra uygulamaya 

konulmuştur. Bu süre içinde ilgili kuruluşların herhangi bir kuruluştan benzer 

veya eşdeğer bir hizmeti almaları mümkün olmamıştır. Çünkü piyasada 

mutlak bir tekel vardır. Bu çerçevede Rekabet Kurumu’nun TÜRKSAT 

konusunda da acilen bir inceleme başlatması ve ihlâle son verilmesi yönünde 

acil bir karar alması gerekmektedir. Çünkü burada ihlâl hiçbir tartışmaya yol 

açmayacak kadar açık ve kesindir. 

Rekabet Kurulu’nun bu kararların iptali konusunda acilen devreye girmemesi, 

bugüne kadar büyük prestij sağlamış olan bu kurumun bağımsızlığına gölge 

düşürmüş olacaktır. Böyle bir sonucun yaratacağı sakıncaların telafisi 

mümkün olmayacaktır. Çünkü rekabet otoritesinin tarafsızlığı ve etkinliği 

yaptığı inceleme ve verdiği kararlar kadar, yapmadığı incelemeler ve 

almadığı kararlarla da değerlendirilecektir. 
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MAKALELER 

 

BANKACILIK PİYASALARININ BAZI TEMEL 

ÖZELLİKLERİNE REKABET HUKUKU  

PERSPEKTİFİYLE BAKIŞ1
 

Yrd. Doç. Dr. Gamze ÖZ* (agamze@metu.edu.tr) 

 

Finans piyasalarına özgü bazı özellikleri nedeniyle bankacılık yoğun gözetim 

ve denetime tâbî bir sektördür. İyi işleyen bir ekonomik sistemin lokomotifi 

olması; işletmelerin, büyüme ve inovasyon gibi rekabetçi piyasaların asli 

unsuru sayılan değerlere, bankalardan sağlayacakları finansmanla kaynak 

yaratmaları; genel olarak sektörün ve özel olarak da sektördeki rekabet 

yapısının ne kadar geniş kapsamlı etkileri olduğunu göstermektedir. 

Mikro ölçekte bankacılık mal ve hizmet alım satımının söz konusu olduğu 

herhangi bir başka piyasa gibi düşünülebilecek ise de, makro ölçekte ele 

alındığında bankacılığın çeşitli özellikleri, bu piyasaların farklı yönleri 

olduğunun kabulünü gerektirir. Bankacılık işlemleri, her zaman sadece iki 

taraflı hukuki ilişkiler olmayıp, ürün ve hizmetin çeşitliliğine bağlı olarak üç ve 

hatta kimi zaman daha çok taraflı hukuki ilişkiler yumağı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bir başka deyişle, çok taraflı ve kompleks bankacılık işlemleri 

dikkate alındığında bu işlemlerin etki alanının da oldukça geniş olduğunu 

kabul etmek gerekir. Bu özellikleri gereği bankacılık piyasalarında rekabet 

hukuku uygulamaları, hem ilgili alt piyasalardaki etkileşimin çok yönlü 

değerlendirilmesini gerektirecek ve hem de çok sayıda hukuki ilişki bu 

piyasadaki düzenleme ve kararlardan farklı yönleriyle etkilenebilecektir.      

Aşağıda belirtilen bankacılık piyasalarında rekabet konusuna ilişkin başlıklar, 

rekabet hukuku perspektifinden özellik arz eden hususlardır:    

I. BANKACILIK HUKUKU VE REKABET KAVRAMI  

Bankacılık ve rekabet kavramları birlikte değerlendirildiğinde, her biri farklı bir 

perspektiften aynı bütünün parçaları olarak ele alınabilecek çeşitli iktisadi ve 

hukuki kavramlar ve bu kavramlara ilişkin farklı süreçler ortaya çıkmaktadır. 

Bankacılık piyasalarının iktisadî dinamikleri, bu konuyla ilgili hukukun 

oluşumunu ve gelişimini doğrudan etkilemektedir. 

5411 sayılı Bank. Kanunu’nun 1.maddesinde “rekabet” açıkça yer verilmiş 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu ÖZ, ODTÜ İİBF Öğretim Üyesi.     
1  Bu yazı, Yazar’ın “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunun Bankacılık Alanında Uygulanması” 
(2015) başlıklı kitabının bir bölümünden alıntılarla oluşturulmuş özeti niteliğindedir.     

../Downloads/agamze@metu.edu.tr
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kavramlardan biri değildir. Ancak maddenin lafzından da anlaşılacağı üzere 

Bank. Kanunu’nun, amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın 

sağlanması, kredi sisteminin etkin çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve 

menfaatlerinin korunması şeklinde üç temel amaca yöneliktir. Bank. 

Kanunu’nun 1.maddesinde belirtilen bu üç temel amaç arasında rekabet 

açıkça belirtilen kavramlardan biri değildir. Buna karşın madde metninde yer 

alan “etkinlik” kavramının, rekabetin amaç veya sonuçlarından biri olduğu ve 

ayrıca “tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması”nın da, rekabet 

maddede açıkça belirtilmiş olmasa dahi, rekabeti nihaî hedefler arasında 

içerdiği savunulabilir.  

Bank. Kanunu’nun amaç maddesi, Türk hukukunda sektörel düzenlemeye 

tâbî diğer piyasalara ilişkin özel kanunlarda yer alan amaca ilişkin maddelerle 

karşılaştırıldığında, bankacılığın bu yönüyle de farklılık arz ettiğinin kabulü 

gerekir. Bankacılık, telekomünikasyon ve enerji piyasalarının her üçü de 

yoğun sektörel düzenlemeye tâbî olmakla beraber, bu piyasaların işleyişi ve 

tâbî olacakları düzenlemeler, ilgili piyasalarda uygulanmakta olan rekabet 

politikasını da farklılaştırmaktadır.  

Telekomünikasyon ve enerji piyasaları da sektörel düzenlemeye tâbî 

piyasalar olmakla beraber, bankacılıktan farklı olarak bu piyasalarda 

rekabetçi piyasa vurgusu ilgili düzenlemelerin amaçları arasında açıkça 

zikredilmiştir. Bu farklılığa işaret ederken, enerji ve telekomünikasyon 

piyasalarının tarihsel olarak tekelci piyasalar olup, geçtiğimiz yirmi yıl içinde 

özelleştirme ve serbestleştirme politikalarıyla bu piyasalarda aşamalı olarak 

bir dönüşüm gerçekleştiğini ve bu nedenle de rekabetçi bir piyasa oluşturma 

amacının ilgili düzenlemelerin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını göz 

önünde tutmak gerekir. 

I. BANKACILIK VE HAKSIZ REKABET 

Haksız rekabet ve rekabet hukuku ilişkisi, özellikle de bu kuralların amaçları 

ve uygulanma alanlarının tespiti her iki alanın çerçevesini belirlemek 

bakımından önemlidir.2 Rekabet hukuku ve haksız rekabet hukukunun 

konuları ve düzenleme alanı ve araçları birbirinden farklı olmakla beraber, bu 

iki kavram, RKHK’nın yürürlüğe girmesinin üzerinden yirmi yıldan fazla 

zaman geçtiği halde bugün dahi kavram/anlam/işlev karmaşasına neden 

olabilmektedir.  

Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) Statüsünün 4/2(ç) bendinde, BDDK’nın 

                                                 
2  S. Arkan; Haksız Rekabet ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri Arasındaki 
İlişki; T. Ansay (der) Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan içinde; Turhan Yayınevi, s.3-12.; E. 
Erdem; Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet İlişkisi, A. Kendigelen (der); Ömer Teoman’a 
Armağan içinde, 2002, s.385; N. İnan; Rekabet Hukukunun Diğer Disiplinlerle İlişkisi; 
Perşembe Konferansları; Rekabet Kurumu, Ekim 1999; s.10; H. Pınar; Rekabet Hukuku ile 
Haksız Rekabet İlişkisi; Rekabet Dergisi, 2014, 15(2); s.59-87; Ş.Güven; Haksız Rekabet 
Hukukunun Amacı ve Koruduğu Menfaatler; Adalet Yayınevi, 2012.       



 

 

8                                                                                                                     REKABET FORUMU Sayı: 97, Kasım 2015 

uygun görüşünü alarak bankacılık alanında uygulanacak etik ilkeleri 

belirlemek görevi Türkiye Bankalar Birliği’ne verilmiştir. Bankacılık Etik 

İlkelerinin3 4.maddesinde TBB’nin görevleri arasında haksız rekabetin 

önlenmesi de belirtilmiştir.4 Statünün 4/1(e) bendinde de “üyeleri arasında 

haksız rekabeti önlemek ve rekabetçi ortamın korunması amacıyla her türlü 

tedbiri almak ve uygulamak” TBB’nin amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. 

Haksız rekabet, bankacılık alanındaki kararlar da dahil olmak üzere Rekabet 

Kurulu kararlarında5 tartışılmıştır.6 Bu nedenle hem rekabet hukuku 

uygulaması ve hem de haksız rekabet hukukunun uygulanması bakımından 

bu iki konu başlığının sınırlarının doğru belirlenmesi ile gerekir.   

II. BANKACILIK PİYASALARINDA İSTİKRAR VE REKABET 

Bankacılık piyasalarında rekabet hukukunun uygulanması alanında yapılan 

çalışmalarda ele alınan konuların başında rekabet istikrar ilişkisi gelmektedir. 

Bankacılığın, dünyada yaşanan küresel ekonomik krizlerin de etkisiyle 

ekonomik sistem içinde artan merkezi konumu nedeniyle; bankacılık 

sisteminin sağlıklı çalışmamasının mali sistem üzerinde olumsuz etkileri ve 

bunun da istikrarsızlığa yol açabilme olasılığı, bugün tartışmasız kabul edilen 

bir olgu haline gelmiştir. Zira mali istikrarsızlık, sadece finansal piyasalarda 

faaliyet gösteren aktörleri değil, bütün iktisadi karar birimlerini 

etkileyeceğinden ve mali istikrarın sağlanması iktisat politikası yapıcıları için 

son derece önemlidir. Çağdaş piyasa ekonomilerinde fiyat istikrarının 

sağlanması merkez bankalarının göreviyken, daha geniş bir kavram olan mali 

istikrarın sağlanması sorumluluğu, örneğin ülkemizde de olduğu gibi TCMB, 

SPK ve BDDK gibi birden fazla kurum arasında bölüştürülmüştür7.  

Bankacılık alanında rekabet istikrar ilişkisi, özellikle 2000’li yılların başından 

itibaren çok sayıda çalışmaya konu olmuştur.  

Bankacılık piyasalarına özgü bir tartışma olan rekabet-istikrar ilişkisi, rekabet 

kurallarının bu piyasalarda nasıl uygulanacağıyla da ilişkilendirilir.8 Bu 

konudaki çalışmalarda bankacılıkta rekabet istikrar ilişkisi üzerine yapılan 

tartışmaların anlamlı katkıları olabileceği belirtilmiş, ancak bankacılıkta farklı 

pazar yapılarının istikrar, etkinlik ve ihtiyatlı (prudential) politika önlemleri 

üzerindeki etkisinin göz ardı edildiği eleştiri konusu olmuştur. Türkiye’de 

1990-2008 yılları arasında bankacılık sektöründe rekabet-istikrar ilişkisi 

incelenirken, sistemin istikrarı bakımından ülkedeki makroekonomik 

koşulların, bankacılıkta mülkiyet yapısının, kamu veya özel sektör ayrımının 
                                                 

3  TBB’nin 15.06.2006 tarih ve 1904 sayılı kararı. 
4  www.tbb.org.tr (erişim tarihi: Aralık 2014)  
5  Rekabet Kurulunun 26.11.1998 tarih ve 93/750-159 sayılı kararı.   
6  Rekabet Kurulunun 08.03.2011 tarih ve 11-13/243-78 sayılı kararı. 
7 H. Ersel; Rekabet Forumu Sayı: 24, Tarih: 20 Haziran 2006, s.13.   
8  OECD Roundtable on Competition, Concentration and Stability in the Banking Sector; 
Turkey, 27 January 2010 (www.rekabet.gov.tr). 

http://www.tbb.org.tr/
../Downloads/www.rekabet.gov.tr
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da önemli olduğuna işaret edilmiştir.9 Bankacılık piyasalarında rekabet-

istikrar tartışmalarının sonucunda bankacılık için özel veya daha esnek 

rekabet düzenlemeleri gerekip gerekmediğine ilişkin tartışmalara karşı bir 

öneri d esnetilmiş rekabet hukuku kuralları yerine, istikrarın korunmasına 

yönelik düzenlemelerin daha etkin olması yönündedir.10  

III. DÜZENLEMEYE TABİ BİR SEKTÖR OLARAK BANKACILIK VE 

REKABET  

Bankacılık sektörel olarak hukukun pek çok alanının uygulama alanı bulduğu 

bir konudur. Bankacılık piyasalarında rekabet hukuku kurallarının 

uygulanması, enerji hukuku11 veya telekomünikasyon hukuku12 gibi 

regülasyonun yoğun olduğu diğer pazarlarda rekabet hukukunun 

uygulanmasından farklıdır. AB’de ve Türk rekabet hukukunda, bankacılık 

alanındaki ihlal kararlarının görece yakın tarihli olması bankacılık 

piyasalarında rekabetçi piyasalar oluşturma hedefinin regülasyona tâbî diğer 

piyasalarda olduğu kadar ön planda olmaması ile de açıklanabilir. 

Fransız İktisatçı Jean Tirole’ün 2014 yılında Nobel İktisat Ödülüne layık 

görülen çalışmasında da dikkat çekilen husus özellikle regülasyona ilişkin 

kamu politikalarının her bir sektöre özel olması, her birinin içinde bulundukları 

ekonomik koşullar dikkate alınarak regülasyona tâbî kılınması gerektiği ve bu 

çerçevede örneğin telekomünikasyona ilişkin düzenlemelerin bankacılık ve 

enerjiden farklı olması gerektiği yönündedir.13 

IV. FİNANSAL KRİZ VE SİSTEMİK RİSK 

Küreselleşme ve krizler her şeyi olduğu gibi bankacılık ve finansal hizmetler 

                                                 
9  U. Emek; Bankacılık Sisteminde Rekabet ve İstikrar İkilemi; s.152. 
10 OECD Policy Roundtables, Competition, Concentration and Stability in the Banking 
Sector, 3 September 2010, DAF/COMP(2010)9; s.222.  
11 E.S. Güney; Türk Elektrik Sanayiinde Yeniden Yapılandırma, Rekabet ve Düzenleme; 
Türkiye’de Rekabetçilik ve Düzenleme; Türkiye’de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet 
Politikasının Rolü, 2007; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayını; s.241-393; 
G.Öz; AB ve Türkiye'de Enerji Piyasalarında Rekabet Hukukunun Uygulanması; "AB'nin 
Enerji Politikası ve Türkiye", 2004, s.239; G.ÖZ-H.Ercan; AB ve Türkiye'de Elektrik 
Piyasalarına İktisadi ve Hukuki Bir Bakış; AB’nin Enerji Politikaları ve Türkiye, (2004), s.169-
214. 
12 İ. Atiyas; Türk Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet ve Düzenleme Türkiye’de 
Rekabetçilik ve Düzenleme; Türkiye’de Rekabetçilik, Yatırım İklimi ve Rekabet Politikasının 
Rolü, 2007; Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yayını; s.115-189; D. Aydemir; 
Harmonization of Turkey’s Telecommunications Sector to the EU Telecommunications 
Policies; yayımlanmamış yüksek lisans tezi; ODTÜ (2008); B. Ünver; Essential Facilies 
Doctrine Under EC Competition Law and Particular Implications of the Doctrine for 
telecommunications sectors of the EU and Turkey; yayımlanmamış yüksek lisans tezi, 
ODTÜ, (2004). 
13 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/advanced-
economicsciences2014.pdf; http://www.theguardian.com/business/live/2014/oct/13/nobel-
prize-for-economics-announcement-live#block-543bb97be4b042a246208339 (erişim tarihi: 
Ekim 2014). 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/advanced-economicsciences2014.pdf
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/advanced-economicsciences2014.pdf
http://www.theguardian.com/business/live/2014/oct/13/nobel-prize-for-economics-announcement-live#block-543bb97be4b042a246208339
http://www.theguardian.com/business/live/2014/oct/13/nobel-prize-for-economics-announcement-live#block-543bb97be4b042a246208339
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piyasalarını da etkilemiş ve küresel krizlerden de en çok etkilenen yine 

bankacılık piyasaları olmuştur. Finans dışındaki sektörlerde işletmelerin 

rekabetçi fiyatlamaya dayalı rekabet politikası esas olarak etkinliğe yöneliktir. 

Buna karşın finans sektöründe etkinliğin yanı sıra, gerek düzenlemelerde 

gerek banka politikaları açısından dikkate alınan bir başka kavram sistemik 

risktir. Son on beş yılda küresel düzeyde gerçekleşen finansal krizler 

göstermiştir ki bankaların aşırı risk üstlenmesi tüketici refahını olumsuz 

etkileyebilecek sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bankacılık piyasalarında 

rekabet düzeyi, bankaların risk alma kapasitelerini de doğrudan 

etkileyeceğinden; bankacılık faaliyetlerinde rekabetin önemli unsurlarından 

biri de azami düzeyde ihtiyatlı (makro prudent) piyasa davranışlarıdır.14 Bazı 

dönemlerde piyasaların istikrarı için rekabetin bir süre öncelikli hedefler 

arasında yer almaması da bu nedenledir.  

Küreselleşmenin ve teknolojik yeniliklerin etkisiyle ekonomik krizler, kapsamı 

daha genişlemiş olan bir coğrafyada, güçlü bilinen ekonomik sistemlerin de 

oldukça kırılgan olabileceğini göstermiştir. Özellikle son yirmi yılda yaşanan 

ekonomik krizlerde rekabet hukuku ve politikası krizin nedenleri, sonuçları ve 

krizle baş etme süreçlerinin tartışılmasında önemli konu başlıklarından biri 

olmuştur. 

Küresel ölçekte etkileri olan ve özellikle Avrupa’yı derinden etkileyen finansal 

krizlerin en önemli sonuçlarından biri, hükümetlerin korumacı politikalara 

yönelmiş olmasıdır. AB’ye üye devletler, hem batmak üzere olan şirketleri 

kurtarmak ve hem de işsizlik gibi kalıcı sorunlar doğmasını önlemek için 

rekabet politikasıyla çatışabilecek teşvik politikalarına yönelmek zorunda 

kalmışlardır. Bu süreçte devlet yardımlarının denetimi rekabet politikasının 

öncelikli araçlarından biri olmuştur. Üye Devletler tarafından başta bankacılık 

olmak üzere çeşitli sektörlerde devlet yardımları yoluyla krizin etkilerinin 

giderilmesi amaçlandığından, AB Komisyonu, devlet yardımlarının 

denetimine ilişkin kurallarını uygulamayı sürdürerek, kriz ortamında dahi 

rekabet politikası araçlarının uygulanabilirliğini göstermiştir.  

Sistemik risk, özellikle geçtiğimiz on yıl içinde uluslararası piyasaları da 

yakından ilgilendiren krizlerin etkisiyle bankacılıkta üzerinde önemle durulan 

kavramlardan biri olmuştur. Sistemik risk bir ya da yakın ilintili birden fazla 

olay tarafından tetiklenen ve piyasalarda güvenin kaybolmasına, ekonomik 

anlamda değer kaybına neden olan ve reel ekonomi üzerinde ciddi olumsuz 

etkiler yaratan olaylar bütününü ifade eden bir kavram olup kredi-borç ilişkisi, 

borsa, finansal varlık fiyatları ve ödemeler sistemini doğrudan 

etkilemektedir.15 Bankacılıkta sistemik risk, sistemin sadece belirli bir 

                                                 
14 L. Ratnoski; Competition Policy for Modern Banks; IMF WP/13/126 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13126.pdf), 2013, s.1-13.  
15 C. Küçüközmen; Sistemik Risk, Finansal İstikrar ve Volatilite; Ekonomik Çözüm, s.9; 
(http://www.coskunkucukozmen.com/wpcontent/uploads/2012/01/ekonomikcozum_cck.pdf) 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13126.pdf
http://www.coskunkucukozmen.com/wpcontent/uploads/2012/01/ekonomikcozum_cck.pdf
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bölümünde veya bir kurumunda değil, bankacılık sistemiyle beraber finansal 

ve ekonomik sistemin tamamında eşzamanlı olarak ortaya çıkan şok etkili ani 

olumsuz durum veya bir ekonomik olayın birbirine bağlı domino taşlarının 

hareketi gibi birbiri ardına sistemde zincirleme olumsuz etkilere neden olan 

olayları ifade etmek şeklinde tanımlanmaktadır.16 

Finansal kriz, piyasa aktörlerini etkileyeceği gibi, rekabet hukuku kurallarının 

uygulanabilirliği de yasa koyucunun krize yönelik politika tercihlerinden 

etkilenebilir. Türkiye’de 2001 krizi ile ortaya çıkan makroekonomik dinamikler 

bankacılık bakımından birleşme ve devralmaların kontrolüne ilişkin kurallara 

bir istisna getirilmesine neden olmuştur.  

V. BANKACILIK PİYASALARINDA DEVLET YARDIMLARI VE 

REKABET 

AB hukukunda devlet yardımları rekabet hukuku araçlarından biri olup, 

Komisyonun rekabet hukukuna ilişkin iş yükünün önemli bir bölümünü de 

devlet yardımlarının denetlenmesi oluşturmaktadır. AB’de antitröst kuralları,17 

AB antlaşmalarında izlenen sistematikten farklı olarak, işletmelere yönelik 

kurallar öngörmektedir. Rekabet hukuku ve politikasının önemli bir alt başlığı 

olan devlet yardımlarının denetlenmesine ilişkin yükümlülükler18 ise yine 

Kurucu Antlaşmaların genel sistematiğine uygun olarak üye devletlere 

yöneliktir. AB Komisyonu finansal kriz dönemlerinde bankacılık piyasalarında 

krizin etkilerini hafifletmek ve piyasalarda ortaya çıkabilecek daha olumsuz 

sonuçları önlemek üzere bankalara verilecek devlet yardımlarının 

denetlenmesini öncelikli politika alanlarından biri haline getirmiştir. 

AB’de 1990-2002 yılları arasında şirketleri kurtarma ve yeniden 

yapılandırmaya ilişkin olarak sağlanan devlet yardımları arasında bankacılık 

sektörü de vardır.19 Ekonomik krizlerle birlikte 2000’li yıllarda yeniden 

yapılandırma aracı olarak devlet yardımları ve rekabet politikası aracı olarak 

da devlet yardımlarının denetimi daha önemli hale gelmiştir.   

VI. BANKACILIK VE “İLGİLİ PAZAR” 

Rekabet hukukunda ilgili ürün pazarı, belirli bir ürün ile tüketici gözünde fiyatı, 

kullanım amaçları ve nitelikleri bakımından benzer olan ürünlerden oluşan 

                                                                                                                                                    
(erişim tarihi: Ağustos 2014). 
16 G.G. Kaufman-K.E. Scott; What is Systemic Risk and Do Bank Regulators Retard or 
Contribute to It? The Independent Review; Volume VII, Number 3, Winter 2003; s.372-375. 
17 ABİDA 101-103.maddeleri. 
18 ABİDA 107/1. madde gereğince ”Antlaşmalar’da aksine hüküm bulunmadıkça, bir üye 
devlet tarafından veya devlet kaynakları vasıtasıyla herhangi bir şekilde verilen ve belirli 
teşebbüsleri veya belirli ürünlerin üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma tehlikesi 
yaratan her türlü destek, üye devletler arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, iç pazarla 
bağdaşmaz.” 
19 U. Emek; AB’de Şirket Kurtarma ve Yeniden Yapılandırma Yardımları; TEPAV, 2006, s.59-
60. 
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ürünün özellikleri, fiyatları ve kullanım amaçları bakımından tüketici 

tarafından ikame edilebilir sayılan bütün ürünleri kapsamaktadır.20 

Dolayısıyla rekabetin hangi mal ve hizmet piyasalarında sınırlandırıldığının 

tespit edilmesi, öncelikle Kanun’un uygulanabilirliği bakımından zorunludur. 

Rekabet hukukunda “bankacılık piyasaları” terimi, oldukça geniş olduğundan 

incelemenin konusuna göre geniş bir tek pazar olarak tanımlandığı takdirde, 

yanıltıcı da olabilecektir. Birbirinden farklı ve çok çeşitli hizmetlerden oluşan 

bankacılık hizmetlerini bankacılık piyasası gibi tek bir pazar olarak 

tanımlamak mümkün olmadığından, bazı incelemeler bakımından birden 

fazla alt pazarın inceleme konusu yapılması gerekebilecektir.  

Bankaları rekabet hukuku açısından sınıflandırmak ve çeşitli alt pazarlar 

oluşturacak biçimde incelemek mümkündür. Bankacılık işlemleri kavramı 

oldukça geniş bir kavram olarak bankaların faaliyet alanları ile faaliyet 

konularının ilişkili olduğu bütün işlemleri kapsamaktadır.  

Bank. Kanununda bankaların faaliyet konuları sayılmak suretiyle 

sınırlandırılmıştır. Buna ek olarak maddenin son fıkrası ile BDDK’ya bu 

faaliyetlerden başka faaliyetleri de bankacılık faaliyetleri arasında belirleme 

yetkisi verilmiştir.21 Bu faaliyet alanlarının her biri ayrı ayrı veya birkaçı birlikte 

rekabet hukuku açısından yapılacak bir incelemede ilgili pazar tanımına konu 

olabilecek niteliktedir.  

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bankacılık faaliyetleri 

farklılık ve çeşitlilik arz eden hizmetlerden oluşmakta ve bankalar çeşitli 

açılardan sınıflandırılabilmektedir. Bu hizmetlerin her biri ayrı rekabet 

koşullarının ve farklı yasal düzenlemelerin var olduğu ve bu nedenle bu 

özellikleri dikkate alınarak incelemeyi gerektiren pazarlardır.  

Rekabet hukukunda ilgili pazarın doğru tanımlanması, hangi pazarda 

rekabetin ne şekilde bozulduğunun değerlendirilmesi, pazar gücünün 

ölçülmesi ve nihayet (varsa) para cezasının hesaplanması bakımından 

önemlidir. İlgili pazarın tespiti, rekabet hukuku açısından bir incelemeye 

başlarken ve her durumda para cezasının tespitinden önce ve ondan 

bağımsız olarak yapılmalıdır. Rekabet soruşturmaları bakımından ilgili 

pazarın tanımlanması bir “ön mesele” olarak ele alınmalıdır.  

Rekabet Kurulu bankacılık piyasasında vermiş olduğu muafiyet ve birleşme 

                                                 
20 Rekabet Kurulu’nun çıkarmış olduğu 12.08.1997 tarih ve 23078 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve 
Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinde ilgili ürün ve ilgili coğrafi pazar 
tanımlarına yer verilmiş ayrıca Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının 
İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Kılavuz’un Bildirim Formu’nun 3 üncü maddesinde de yer 
almıştır. İlgili Pazar için ayrıca bkz. Y. Aslan: Rekabet Hukuku, Teori Uygulama Mevzuat; 
Genişletilmiş 3.Baskı; 2005; s.106-123. P.Güven; Rekabet Hukuku; Genişletilmiş 2.Baskı; 
s.278-301.  
21 S. Reisoğlu; Bankacılık Kanunu Şerhi; Cilt I, s.25.  
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ve devralmalara izin kararlarında, ilgili pazar(lar)ı, çeşitli alt pazarları da 

belirleyecek kadar ayrıntılı tanımlamıştır. Örneğin “kredi kartı ile ödeme 

hizmetleri pazarı”;22 “çok markalı kredi kartları ihracı pazarı” ve “üye işyeri 

edinme pazarı”;23 maaş promosyonlarına ilişkin kararında ilgili ürün pazarı 

“bireysel bankacılık hizmetleri” olarak tanımlamış, “çok markalı kredi kartları 

ihracı pazarı” (issuing) ve “üye işyeri edinme pazarı” (acquiring);24 “THY sık 

uçan yolcu programı mil alım/satım pazarı”; “ücretsiz veya indirimli havayolu 

taşımacılığı promosyonu sunan kredi kartları pazarı” ilgili pazarlar olarak 

tanımlanmıştır.25 Buna karşın bankacılık alanındaki bir birleşme ve devralma 

kararında da ilgili ürün pazarının “bankacılık ve finansal hizmetler pazarı” 

olarak geniş tanımlandığı örnekler vardır.26 

Bu arada bankacılık piyasasındaki ürün ve hizmetlerin çeşitliliği, bankacılık 

faaliyetleri bakımından mevzuattan kaynaklanan bir takım sınırlamalar; 

bankacılık piyasasında örneğin kamu ve özel bankalara uygulanan kurallar 

gibi düzenlemeden kaynaklanan farklılıklar, bankacılığa ilişkin ilgili piyasa 

tanımını etkileyebilecek özelliklerdir. Bu nedenle ilgili piyasanın doğru 

tanımlanması da öncelikle söz konusu pazarların ayrıntılı incelenmesiyle 

mümkün olacaktır. 

VII. BANKACILIKTA BİLGİ PAYLAŞIMI VE REKABET HUKUKU 

Bankacılık piyasalarında pazara ilişkin birçok veri yasal düzenlemeler gereği 

kolay ulaşılabilir niteliktedir. Bankacılık sisteminin işleyişi sırasında mevzuat 

gereği pek çok bilginin çeşitli kurumlarla ve kamuyla paylaşılması 

gerekmektedir. Bu açıdan bilginin geçmişe veya geleceğe dönük olması gibi 

niteliği;27 sermaye, yönetim ve organizasyon yapısı ya da kamuya açıklama 

platformunda duyurulması gerekli diğer bilgiler veya faiz oranları gibi 

kapsamı28 ve kamuya ya da ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi zorunlu 

kılınmış bilgilerin dayanağı29 gibi çeşitli açılardan farklılaşabilmekte ve bunlar 

                                                 
22 Rekabet Kurulu’nun 01.07.2005 tarih ve 05-43/602-153 sayılı kararı. 
23 Rekabet Kurulu’nun 24.07.2008 tarih ve 08-47/665-259 sayılı kararı.  
24 Rekabet Kurulu’nun 04.05.2011 tarih ve 11-28/547-165 sayılı kararı.   
25 Rekabet Kurulu’nun 27.08.2009 tarih ve 09-40/986-248 sayılı kararı. 
26 Rekabet Kurulu’nun 29.12.2010 tarih ve 10-81/1696-646 sayılı kararı.  
27 5411 sayılı Bank Kanunu’nun Yıllık Faaliyet Raporu başlıklı 40.maddesi gereğince 
“Bankalar, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, 
faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik 
beklentilerine ilişkin bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve 
bağımsız denetim raporunu da içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadırlar. 
Faaliyet raporunun hazırlanmasına, ilgili mercilere bildirilmesine ve kamuya 
açıklanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” 
28 Örneğin SPK’nun “Kamuyu Aydınlatma Platformu” Tebliğ’i kapsamında, kamuya 
açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (“KAP”) 
gönderilmesi gerekmektedir. 
29 Örneğin 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı SPK’nın Kamunun Aydınlatılmasında Özel 
durumlar başlıklı 15.maddesinin aşağıdaki hükmü gereğince: “(1) Sermaye piyasası 
araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek 
nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler, ihraççılarca veya ilgili taraflarca kamuya açıklanır. 
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farklı düzenlemelerden kaynaklanabilmektedir. Rekabet hukuku açısından 

her koşulda hem bilgi paylaşımın yasal dayanağı ve hem de paylaşılan 

bilginin niteliği ve paylaşılmasının piyasa üzerindeki etkileri önemlidir. 

Bilgi paylaşımı suretiyle piyasaların şeffaflaştırılması, özellikle oligopol 

piyasalarda bazı hallerde rekabet hukuku açısından sakıncalı sayılabilen 

piyasa davranışlarına neden olur. Bankacılık alanında bilgi paylaşımının 

rekabet hukuku açısından değerlendirilmesinde pazarın niteliğinin yanı sıra 

önemli olan başka unsurlar da vardır. Örneğin rakiplerin pazara ilişkin bilgileri 

birbirleriyle paylaşması imkânını veren yasal düzenlemelerin amacı ve 

bilginin niteliği başta olmak üzere; ilgili pazardaki yoğunlaşma oranları; 

pazara girişte yasal giriş engelleri olup olmaması; örneğin yasal 

düzenlemeler nedeniyle piyasanın şeffaf olması gibi piyasanın yapısından 

kaynaklanan faktörler, söz konusu bilginin ne ölçüde rekabete duyarlı olduğu; 

herkes tarafından kolay ulaşılabilir olup olmaması; güncel olması; gibi 

faktörler dikkate alınarak bilgi değişiminin piyasadaki etkileri araştırılmalıdır. 

Bankacılık piyasaları niteliği gereği güvenilir, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi 

olması gereken piyasalardır. Nitekim çeşitli yasal düzenlemeler gereği bu 

piyasalar şeffaftır30. Diğer yandan bankacılık, mevzuat gereği müşteri sırrı ve 

banka sırrı kapsamında olan bilgilerin, paylaşılmaması yükümlülüğünün 

olduğu bir piyasadır. Bu nedenle bankalarla ilgili hangi bilgilerin hangi yasal 

düzenleme çerçevesinde hangi kapsamda ve hangi kurumlarla paylaşılacağı 

ve hangi bilgilerin Bank. Kanunu 73. maddesi kapsamında banka ve müşteri 

sırrı sayılarak paylaşılmayacak bilgiler arasında olacağı mevzuatta yer alan 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından önemlidir. Diğer yandan bu 

düzenlemelerde yer alan bazı bilgilerin paylaşılmasının Rekabet Hukuku 

bakımından da sonuçları olabilir. Bu nedenle bilgi paylaşımının yasal 

düzenlemelerden kaynaklandığı durumlarda dahi bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinin piyasadaki etkileri rekabet hukuku bakımından incelenmelidir.        

Kapsamı oldukça geniş olan banka sırrı kavramı içine rekabete duyarlı pazar 

bilgileri de dahildir. Bu açıdan banka sırrı sayılan bilgilerin, rakiplerle 

paylaşılması, bazı hallerde bu bilgilerin niteliği çerçevesinde rekabet hukuku 

bakımından da hukuki sonuçlar doğmasına neden olabilir.  

Bankacılık piyasalarının yukarıda ana hatlarıyla ve rekabet hukukuyla ilişkisi 

yönünden kısaca açıklanan bu özelliklerinden herhangi biri, bankacılığın 

sektör olarak rekabet hukuku kurallarının kapsamı dışında bırakılmasını 

                                                                                                                                                    
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanması, ilgili ihraççıya 
bildirimi, istisnai hâllerde açıklamanın ertelenmesi veya açıklama yapılmamasına ilişkin usul 
ve esaslar Kurulca belirlenir.“ 
30 6362 sayılı SPK’nın 1.maddesi gereğince “Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının 
güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin 
sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının 
düzenlenmesi ve denetlenmesidir.” 
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gerektirmemektedir. Buna karşın bu özelliklerinin, bankacılık piyasaları 

incelenirken mutlaka göz önünde bulundurulması ve bazı hallerde de rekabet 

hukukunun uygulanması bakımından kurumsal hukuku ve/veya usul hukuku 

açısından bazı farklılıklar yaratılabileceği hususu da tartışılmalıdır.   
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DOĞAL GAZ PİYASALARINDA DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN 

“PROBLEM ÇOCUĞU”: GAZPROM 

Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN, Rekabet Derneği II. Başkanı* 
 

Giriş 

Doğal gaz piyasaları; rekabet, arz güvenliği ve çevrenin korunması ilkeleriyle 

biçimlenen Avrupa Birliği (AB) enerji politikasıyla uyumlu duruma getirilmek 

üzere son yirmi yıldır AB çapında bir dönüşüm sürecine konu olmuştur. Üye 

devletlerin elektrik piyasaları ile doğal gaz piyasalarının serbestleştirilmesini 

ve bu piyasalarda rekabetin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamak, üye 

devletlerarası sınır ötesi ticareti geliştirmek ve Birlik düzeyinde arz çeşitliliğini 

arttırmak gibi amaçlarla, AB’nin yürütme organı olan AB Komisyonu 

(Komisyon) çeşitli tüzük (regulation) ve direktiflerden (directive) oluşan “enerji 

paketleri”ni birbiri ardına yürürlüğe koymuştur. Doğal gaz piyasalarını konu 

alan 1998 tarihli Birinci Enerji Paketi, 2003 tarihli İkinci Enerji Paketi ve son 

olarak 2009 tarihli Üçüncü Enerji Paketi’nde üye devletlerin doğal gaz 

piyasaları arasında arabağlantının (interconnection) sağlanmasına, iletim 

faaliyetinin üretim ve dağıtım faaliyetlerinden ayrıştırılmasına (unbundling), 

üçüncü kişilerin iletim, dağıtım ve depolama ağlarına eşit koşullarda 

erişiminin güvenceye kavuşturulmasına (third party access) yönelik birtakım 

kurallar kabul edilmiştir.1 

Hukuki kurumsal çerçevenin belirlenmesine ek olarak Komisyon’un, enerji 

paketleri aracılığıyla yapılan kapsamlı yasal düzenlemelerin hayata 

geçirilmesinin yakından takipçisi olduğu da görülmektedir. Bu bağlamda 

Komisyon ilk olarak üye devletlerin elektrik ve doğal gaz piyasalarının 

durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir sektör araştırması 

başlatmıştır.2 Bu araştırmanın sonucunda Komisyon, elektrik ve doğal gaz 

piyasalarında ciddi rekabet sorunlarının bulunduğunu gözlemlemiş, bu 

bağlamda (i) söz konusu piyasalardaki yoğunlaşma oranlarının yüksek 

olduğunu, (ii) yerleşik teşebbüslerin genellikle dikey bütünleşik olarak faaliyet 

                                                 
* Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi. PhD 
(University of Sussex/İngiltere). Bu makale yazarın Rekabet Derneği, Rekabet Uzmanları 
Derneği ve Çankaya Üniversitesi tarafından 20 Ekim 2015 tarihinde Çankaya Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Doğal Gaz Piyasalarında Dönüşüm Süreci ve Rekabet 
Sorunları” adlı panelde yaptığı konuşmanın metnidir. 
1 AB’de yürürlüğe koyulan enerji paketleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özkan, A.F. 
(2015a) ‘Avrupa Birliği Enerji Sektöründeki Taahhüt Kararlarından Yeni Hakim Durumun 
Kötüye Kullanılması Türleri’, Enerji Hukuku Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 2015/1, s.131-151. 
2 European Commission (2007) “DG Competition Report on Energy Sector Inquiry”, 
SEC(2006)/1724, 
<http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/2005_inquiry/full_report_part1.pdf> (Erişim 
tarihi: 20.11.2015). 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/2005_inquiry/full_report_part1.pdf
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gösterdiklerini, (iii) piyasaya giriş yapmak isteyen teşebbüsler açısından 

iletim, dağıtım ve depolama ağlarına erişiminin sınırlı olduğunu, (iv) iletim ve 

dağıtım ağlarını kontrol eden yerleşik teşebbüslerin söz konusu ağlara 

yaptıkları yatırım seviyesinin yeterli düzeyde olmadığını saptamıştır. Sektör 

araştırması raporunun kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Komisyon, 

saptadığı rekabet sorunlarını gidermek üzere re’sen harekete geçeceğini 

duyurmuştur.3 

Gerçekten de Komisyon sözünü tutmuş ve E-ON, RWE, GdF, EdF, ENI, 

Distrigaz, CEZ ve BEH gibi AB enerji devleri hakkında birbiri ardına rekabet 

soruşturmaları açmıştır. Bu soruşturmalar sonrası verilen taahhüt kararları 

uyarınca elektrik ve doğal gaz piyasalarında pek çok yapısal ve davranışsal 

değişikliğin de meydana geldiği görülmektedir. Örneğin Alman doğal gaz devi 

RWE, sahibi olduğu yaklaşık 4,000 km’lik doğal gaz boru hatlarını elden 

çıkarmak durumunda kalmış;4 diğer bir Alman doğal gaz devi E-ON Gas ile 

Fransız doğal gaz devi GdF uzun dönem kapasite kullanım sözleşmeleri ile 

kendileriyle aynı ekonomik bütünlük içerisindeki dağıtım şirketlerine ayırdığı 

iletim kapasitesini yüzde 50’ye kadar arttırmayı kabul etmiş;5 İtalyan doğal 

gaz devi ENI ise bazı uluslararası doğal gaz boru hatlarındaki ortaklık 

paylarının neredeyse tamamına yakınını devretmeyi taahhüt etmiştir.6 Yine 

doğal gaz piyasalarında rakip teşebbüslerin iletim ve depolama ağlarını 

kullanım istemlerini reddetmek ve iletim ağında dikey bütünleşik iştirakları 

lehine kapasite rezerve etmek gerekçesiyle Bulgar doğal gaz devi BEH 

aleyhinde devam eden bir rekabet soruşturması bulunmaktadır.7 

AB doğal gaz piyasalarının geleceğini belki de en yakından ilgilendiren ve AB 

enerji politikasında dengeleri tümden değiştirebilecek bir gelişme ise 

Komisyon’un Rus doğal gaz devi Gazprom hakkında 2012 yılından beri 

devam eden soruşturmasıdır. Soruşturma kapsamında Gazprom’un (i) aşırı 

fiyatlama ve doğal gaz fiyatını petrol fiyatına endekslemek, (ii) yeniden satış 

ve ihracat yasakları suretiyle üye devletlerarası sınır ötesi ticareti kısıtlamak 

ve (iii) bazı üye devletlere gaz akışını Gazprom’un birtakım boru hattı 

yatırımlarına katılma şartına bağlamak suretiyle Orta ve Doğu Avrupa’daki 

üye devletlerde hakim durumunu kötüye kullandığı iddiaları araştırılmaktadır. 

AB’nin en fazla doğal gaz ithalatı yaptığı ülkenin Rusya olmasının AB’nin arz 

güvenliğine, Rusya’nın da AB’nin en büyük ticaret ortaklarından biri 

olmasının Gazprom’un ticari çıkarlarına olan etkileri nedeniyle soruşturma, 

                                                 
3 Komisyon’un Basın Duyurusu, “Competition: Commission energy sector inquiry confirms 
serious competition problems”, IP/07/26, Brüksel 10 Ocak 2007. 
4 Case COMP/39.402 RWE Gas Foreclosure [2009] OJ C133/10. 
5 Case COMP/39.316 Gaz de France [2010] OJ C57/13 ve Case COMP/39.317 E.ON Gas 
[2010] OJ C278/9. 
6 Case COMP/39.315 ENI [2010] OJ C352/8. 
7 Komisyon’un Basın Duyurusu, “Antitrust: Commission sends Statement of Objections to 
Bulgarian Energy Holding and subsidiaries for suspected abuse of dominance on Bulgarian 
natural gas markets”, IP/15/4651, Brüksel 23 Mart 2015. 
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aynı zamanda AB ile Rusya’yı siyasi arenada karşı karşıya getirmiştir.8 Kimi 

yazarlarca “yüzyılın rekabet soruşturması”9, “titanların savaşı”10 veya “AB’nin 

en büyük mücadelesi (mi?)”11 olarak da nitelendirilen soruşturmayla ilgili 

yazıların başlığına bakıldığında, “AB Komisyonu, Gazprom’a karşı” ibaresinin 

hemen hemen tüm başlıklarda yer alması da bu durumu doğrulamaktadır.12 

Aşağıda inceleneceği üzere Gazprom’un gerçekleştirdiği iddia edilen 

davranışlar, AB doğal gaz piyasalarında arzu edilen (i) doğal gaz fiyatlarının 

düşmesi, (ii) üye devletlerarası sınır ötesi ticaretin artması, (ii) üye devletlerin 

ulusal sınırlarının ortadan kalkması, (iv) alt pazarlarda rekabetin sağlanması 

ve (v) yerleşik dikey bütünleşik teşebbüslerarası yoğunlaşmanın azaltılması 

gibi hedeflere aykırılık oluşturmaktadır. Daha önceki kararlarıyla Komisyon; 

E-ON Gas, RWE, GdF, ENI, Distrigaz gibi doğal gaz devlerine karşı bir 

“üstünlük” elde ederek, 1990’lı yılların sonuna doğru başlayan doğal gaz 

dönüşüm sürecinde ciddi gelişmeler kaydetmiştir. Ancak Gazprom’un enerji 

paketleriyle uyumu sağlanamadığı sürece dönüşüm süreci şüphesiz tam 

anlamıyla hayata geçirilmiş olmayacaktır. Soruşturma kapsamında yaşanılan 

gelişmelere bakıldığında ise Gazprom’un, AB doğal gaz piyasalarındaki 

dönüşüm sürecinin “problem çocuğu” olacağını ileri sürmek zor olmayacaktır. 

Bu makalede Komisyon’un Gazprom soruşturması gerek hukuki gerekse 

siyasi tüm boyutlarıyla incelenmekte ve soruşturmanın geleceği hakkında 

birtakım çıkarımlarda bulunulmaktadır. 

I.  Gazprom Soruşturmasına Kısa Bir Bakış 

Komisyon’un Gazprom soruşturmasının zemini 2011 yılı içerisinde Orta ve 

Doğu Avrupa’da yer alan üye devletlerdeki enerji şirketlerinde (gerek bu 

devletlerin ulusal enerji şirketlerinde, gerekse Gazprom’un iştiraklarında) 

                                                 
8 Bkz. aşağıda III. Soruşturmanın Siyasi Boyutu. 
9 Riley, A. (2012) “Commission v. Gazprom: the antitrust clash of the decade?”, CEPS Policy 
Brief No. 285, <http://www.ceps.eu/publications/commission-v-gazprom-antitrust-clash-
decade> (Erişim tarihi: 20.11.2015); Yüksel, B. (2013) “Yüzyılın rekabet soruşturmasında 
finale yaklaşılıyor”, Pazarlardan Haberler 30 Aralık 2013, 
<http://pazarlardanhaberler.com/2013/12/30/komisyon-gazproma-karsi-yuzyilin-rekabet-
sorusturmasinda-final-yaklasiyor/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
10 Özkan, A.F. (2015b) “AB Komisyonu Gazprom’a karşı: Titanların savaşında gelişme var”, 
Pazarlardan Haberler 6 Mayıs 2015, <http://pazarlardanhaberler.com/2015/05/06/ab-
komisyonu-gazproma-karsi-titanlarin-savasinda-gelisme-var/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
11 Bell, R. ve Madej, R. (2015) “The EU’s biggest fight yet?”, 
<https://www.bryancave.com/images/content/7/5/v2/75043/EU-Competition-Newsletters-
May-2015.pdf> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
12 Gullo, D. (2012) “The EU Commission vs. Gazprom: markets and politics”, 
<https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/eu-commission-vs-gazprom-markets-
and-politics> (Erişim tarihi: 20.11.2015); Sartori, N. (2013) “The European Commission vs. 
Gazprom: An Issue of Fair Competition or a Foreign Policy Quarrel”, IAI Working Papers No. 
13/03, <http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1303.pdf> (Erişim tarihi: 20.11.2015); Bennett, 
S. (2013) ‘The European Commission v. Gazprom’, Wisconsin International Law Journal, 
31(4), s.886-908; Sonny, A. (2015) “The EU vs. Gazprom: Is Russia running out of options?”, 
<http://civitas.org.uk/newblog/2015/04/the-eu-vs-gazprom-is-russia-running-out-of-options/> 
(Erişim tarihi: 20.11.2015). 

http://www.ceps.eu/publications/commission-v-gazprom-antitrust-clash-decade
http://www.ceps.eu/publications/commission-v-gazprom-antitrust-clash-decade
http://pazarlardanhaberler.com/2013/12/30/komisyon-gazproma-karsi-yuzyilin-rekabet-sorusturmasinda-final-yaklasiyor/
http://pazarlardanhaberler.com/2013/12/30/komisyon-gazproma-karsi-yuzyilin-rekabet-sorusturmasinda-final-yaklasiyor/
http://pazarlardanhaberler.com/2015/05/06/ab-komisyonu-gazproma-karsi-titanlarin-savasinda-gelisme-var/
http://pazarlardanhaberler.com/2015/05/06/ab-komisyonu-gazproma-karsi-titanlarin-savasinda-gelisme-var/
https://www.bryancave.com/images/content/7/5/v2/75043/EU-Competition-Newsletters-May-2015.pdf
https://www.bryancave.com/images/content/7/5/v2/75043/EU-Competition-Newsletters-May-2015.pdf
https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/eu-commission-vs-gazprom-markets-and-politics
https://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/eu-commission-vs-gazprom-markets-and-politics
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1303.pdf
http://civitas.org.uk/newblog/2015/04/the-eu-vs-gazprom-is-russia-running-out-of-options/
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yapılan yerinde incelemelerle oluşturulmuştur.13 Yerinde incelemelerde elde 

edilen bilgi ve belgelere dayanılarak Gazprom’un, çoğunlukla eski Doğu 

Bloku ülkelerinin oluşturduğu Orta ve Doğu Avrupa’da yer alan üye 

devletlerin doğal gaz piyasalarında Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair 

Antlaşma’nın (ABİDA) 102. maddesine aykırı olarak hakim durumunu kötüye 

kullandığı gerekçesiyle Komisyon, Eylül 2012 tarihinde Gazprom hakkında 

soruşturma açtığını duyurmuştur.14 Komisyon’un Rekabetten Sorumlu eski 

Üyesi Joaquín Almunia döneminde (2009-2014) ABİDA 102. maddeye ilişkin 

dosyalar ağırlıklı olarak 1/2003 sayılı Konsey Tüzüğü’nün15 9. maddesi 

kapsamında “taahhüt” yoluyla (commitment) sonuçlandırılırken Gazprom 

soruşturması bu dönemde karara bağlanamamıştır. Margrethe Vestager’in 

Komisyon’un Rekabetten Sorumlu yeni Üyesi seçilmesiyle birlikte adı geçen 

Tüzüğün 7. maddesinde düzenlenen “ihlal” yoluna (prohibition) tekrar önem 

verilmeye başlanmış ve bu politika değişikliğinin de bir sonucu olarak Nisan 

2015 tarihinde Gazprom’a soruşturma raporu (statement of objections) 

gönderilmiştir.16 

Soruşturma raporu kapsamında Gazprom’a yöneltilen iddialara arasında (i) 

Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya ve Bulgaristan pazarlarında aşırı 

fiyatlama yapmak ve doğal gaz fiyatını petrol fiyatına endekslemek, (ii) 

Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya 

ve Bulgaristan ile olan gaz tedarik sözleşmelerinde yer alan yeniden satış ve 

ihracat yasakları suretiyle üye devletlerarası sınır ötesi ticareti kısıtlamak ve 

son olarak (iii) Polonya ve Bulgaristan’a olan gaz akışını, bu ülkelerin 

Gazprom’un birtakım boru hattı yatırımlarına katılma şartına bağlamak 

suretiyle imtiyazlar elde etmek bulunmaktadır. Soruşturma raporuyla birlikte 

Gazprom’a savunmasını yapmak üzere verilen 12 haftalık süre Temmuz 

2015 tarihinde sona ermiş ve bu tarihten sonra soruşturmada resmi bir 

gelişme yaşanmamıştır. Soruşturma kapsamındaki rekabetçi endişeleri 

gidermek üzere Gazprom’un Eylül 2015 tarihinde Komisyon’a bir dizi 

taahhütlerde bulunduğu haberleri basında yer almıştır.17 Soruşturmanın ihlal 

                                                 
13 Komisyon’un Basın Duyurusu, “Antitrust: Commission confirms unannounced inspections 
in the natural gas sector”, MEMO/11/641, Brüksel 27 Eylül 2011. Soruşturma sürecinin 
kapsamlı bir değerlendirmesi için bkz. The European Geopolitical Forum (2015) “EGF 
Gazprom Monitor”, Sayı: 47, Nisan 2015, <http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-
gazprom-monitor-issue-47-april-2015-015/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
14 Komisyon’un Basın Duyurusu, “Antitrust: Commission opens proceedings against 
Gazprom”, IP/12/937, Brüksel 4 Eylül 2012. 
15 Council Regulation (EC) No 1/2003 on the implementation of the rules on competition laid 
down in Articles 81 and 82 of the Treaty [2003] OJ L1/1. 
16 Komisyon’un Basın Duyurusu, “Antitrust: Commission sends Statement of Objections to 
Gazprom for alleged abuse of dominance on Central and Eastern European gas supply 
markets ”, IP/15/4828, Brüksel 22 Nisan 2015. Soruşturma raporu gönderilmesi, ilgili 
teşebbüsün AB rekabet kurallarını ihlal ettiği anlamına gelmese de Komisyon’un dosyayı 
taahhüt yoluyla sona erdirmek yerine ihlal yolu kapsamında incelemeye devam edeceğine 
ilişkin bir gelişme olarak yorumlanmaktadır. 
17 Bkz. “Gazprom Attempts to Settle EU Antitrust Case”, 
<http://www.wsj.com/articles/gazprom-attempts-to-settle-eu-antitrust-case-1442852375> 

http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-monitor-issue-47-april-2015-015/
http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-monitor-issue-47-april-2015-015/
http://www.wsj.com/articles/gazprom-attempts-to-settle-eu-antitrust-case-1442852375
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kararıyla sonuçlanması durumunda Gazprom’a, bir önceki mali yıldaki 

cirosunun yüzde 10’una kadar- ki 2014 cirosu dikkate alındığında bu rakamın 

9,7 milyar Euro’ya ulaşabileceği dile getirilmektedir-18 para cezası verilebilir. 

II. Soruşturmanın Hukuki Boyutu 

A.  Aşırı Fiyatlama 

Aşırı fiyat (excessive price), sadece rekabet hukukçu ve ekonomistlerini değil 

tarih boyunca filozofları hatta din adamlarını dahi meşgul etmiş bir konu 

olmuştur. Özellikle insanların ihtiyaç duyduğu temel gıda maddelerinin 

fiyatının “adil” (fair) olması gerektiği konusunda genel bir kanı olmuş olsa da 

aşırı fiyatın, neye göre aşırı veya kime göre aşırı olduğu sorularını yanıtlamak 

kolay olmamamıştır. Örneğin adil fiyat konusunda tarihin bilinen en eski 

düşünürlerinden olan Thomas Aquinas, 1265 ile 1273 yılları arasında yazdığı 

“Summa Theologica” adlı eserinde fiyatlamayı ahlaki bir davranış olarak 

değerlendirmiş ve “hiç kimsenin bir başkasına ederinden daha fazlasına bir 

şeyi satmaması” gerektiğini ifade etmiştir.19 Aquinas’a göre “makul” (decent) 

bir kâr içeren fiyat “adil” fiyattır ve adil fiyattan saparak aşırı kâr elde etmek 

“günah” olacaktır. 20. yy’dan itibaren ise ekonomistlerin, fiyatı serbest 

piyasanın belirleyeceği konusunda uzlaşmaya vardıklarını söylemek 

mümkündür. Buna göre fiyat, arzın talebi karşılamasına göre piyasada 

kendiliğinden oluşur; talep artarsa fiyat da artar, talep düşerse fiyat da düşer. 

Alıcılar bir ürünü satın almazsa satıcılar ilgili ürünün fiyatını düşürmek 

durumunda kalırlar. Pazar gücü olmadıkça aşırı fiyat da olmaz.20 

Rekabet hukuku literatüründe aşırı fiyatlama, hakim durumdaki bir 

teşebbüsün fiyatının sürekli bir biçimde ve önemli ölçüde rekabetçi fiyatın 

üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır.21 Aşırı fiyatın belirlenmesi 

noktasında çeşitli yöntemler bulunmasına rağmen, yargı kararlarında ve 

doktrinde en eski ve en temel yöntemin “ekonomik değer testi” (economic 

                                                                                                                                                    
(Erişim tarihi: 20.11.2015); “Gazprom Makes Settlement Proposal to End EU Antitrust 
Probe”, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-21/gazprom-makes-settlement-
proposal-to-end-eu-antitrust-probe> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
18 Kaynak: “Gazprom offers talks to settle EU antitrust case”, 
<http://news.yahoo.com/gazprom-offers-talks-settle-eu-antitrust-case-181052550.html> 
(Erişim tarihi: 20.11.2015). 
19 —— (2012) The Economics Book, Dorling Kindersley Limited, Çin, s.22-23. 
20 Pazar gücü (market power), fiyatı rekabetçi seviyenin üzerinde belirleyebilme gücüdür. 
Pazar gücüne sahip olan teşebbüs (ya da tekel) fiyatı yükseltmesine ve üretimi de aynı 
oranda yükseltmemesine rağmen ürünlerine olan talep düşmez. Bunun sonucunda 
tüketicilerin ödediği miktar ile ödemeyi arzu edebilecekleri miktarı arasındaki farkı ifade eden 
“tüketici rantı”nın (consumer surplus) bir bölümü pazar gücüne sahip teşebbüse geçerek 
“üretici rantı”na (producer surplus) dönüşür, diğer bölümü ise “dara kaybı”na (dead weight 
loss) yol açarak ne tüketicilere, ne de pazar gücüne sahip teşebbüse bir fayda doğurur. 
Dolayısıyla pazar gücü, tekelci fiyatlamaya olanak verir ve aşırı fiyatları gündeme getirebilir. 
21 O’Donoghue, R. ve Padilla, J. (2013) The Law and Economics of Article 102 TFEU, Hart 
Publishing, İngiltere, s.736. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-21/gazprom-makes-settlement-proposal-to-end-eu-antitrust-probe
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-21/gazprom-makes-settlement-proposal-to-end-eu-antitrust-probe
http://news.yahoo.com/gazprom-offers-talks-settle-eu-antitrust-case-181052550.html
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value test) olduğu görülmektedir.22 Buna göre teşebbüsün fiyatı, ilk önce o 

ürünün ekonomik değeri- ki bundan kastedilen sırf maliyet değildir- 

karşılaştırılır. Aradaki farkın önemli ölçüde yüksek olması durumunda ilgili 

ürünün fiyatı; ilgili teşebbüsün o ürün için farklı coğrafi bölgelerde, farklı 

müşteri gruplarına veya farklı zaman dilimlerinde uyguladığı fiyatlar ya da 

rakiplere ait benzer ürünlerin fiyatları ile karşılaştırılır. Aşırı fiyatlar, tüketici 

refahı kaybına ve tahsis etkinsizliğine yol açmasına rağmen, aşırı fiyatlama 

şaşırtıcı bir biçimde rekabet hukukunun ihmal edilen alanlarından biri 

olmuştur.23 Uygulamada dışlayıcı kötüye kullanmalar ön plana çıkarken, aşırı 

fiyatlamanın da dâhil olduğu sömürücü kötüye kullanmalara ilişkin rekabet 

otoriteleri ve mahkemelerin ihlal kararlarının sayısı neredeyse bir elin 

parmağı kadar kalmıştır. Verilen kararların da genellikle eski tarihli olması 

dikkat çekicidir.24 

Bu bilgiler ışığında Gazprom soruşturmasındaki duruma bakıldığında 

Komisyon; Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya ve Bulgaristan doğal gaz 

pazarlarında faaliyet gösteren toptan satış şirketlerine Gazprom’un 

uyguladığı fiyatların Gazprom’un maliyetlerine, Gazprom’un farklı coğrafi 

pazarlarda uyguladığı fiyatlara veya piyasa koşullarına göre yapılan 

karşılaştırma sonucu önemli ölçüde yüksek olduğunu iddia etmektedir. 

Soruşturma sürecinde Gazprom’un adı geçen üye devletlere uyguladığı 

fiyatların aşırı olup olmadığı her ülke bazında ayrı ayrı incelenmektedir. 

Kamuoyuyla paylaşıldığı kadarıyla Komisyon’un ekonomik değer testini 

kullanarak Gazprom’un aşırı fiyatlama yapıp yapmadığını inceleyeceği 

anlaşılmaktadır. İlk aşamada her bir üye devletteki doğal gazın toptan satış 

fiyatı ile Gazprom’un maliyetleri karşılaştırılacaktır. Bu noktada Komisyon’un 

Gazprom’un maliyetlerini nasıl hesaplayacağı önem taşıyacaktır. Doğal gazın 

yer altından çıkarılmasından satışa hazır duruma getirilmesine kadarki 

süreçte maliyetlerin nasıl belirleneceği, ortak maliyetlerin mi olduğu yoksa her 

bir ürün bazında spesifik maliyetlerin mi bulunduğu, kara sahasından ve 

deniz altından çıkarılan doğal gazların maliyetlerinin nasıl ayrıştırılacağı gibi 

sorulara verilen yanıtlar sonucu değiştirecektir. 

                                                 
22 Aşırı fiyatların hesaplama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ünal, Ç. (2010) 
Aşırı Fiyat Kavramı ve Aşırı Fiyatlama Davranışının Rekabet Hukukundaki Yeri, Rekabet 
Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi No. 103, Ankara, s.29-43. 
23 Monti, G. (2007) EC Competition Law, Cambridge University Press, İngiltere, s.218 
(“Ekonomi kitapları üretim miktarının düşmesini ve fiyatların artmasını tekellere karşı temel 
itiraz nedeni olarak gösterirken, rekabet otoriteleri nadiren aşırı fiyatlara müdahale 
etmişlerdir.”). 
24 AB rekabet hukukunda aşırı fiyatın incelendiği önemli kararlar şunlardır: Case 26/75 
General Motors v Commission [1975] ECR 1367; Case 27/76 United Brands v Commission 
[1978] ECR 207; Case 226/84 British Leyland v Commission [1986] ECR 3263; Case 
COMP/A.36.568/D3 Scandlines Sverige AB v Port of Helsingborg [2004] 4 CMLR 1298; 
Case COMP/38.636 Rambus [2010] OJ C30/17. Türk rekabet hukukunda ise aşırı fiyatlama 
iddiası çok sayıda Rekabet Kurulu kararına yansımakla birlikte, sadece iki kararda aşırı fiyat 
bir rekabet ihlali olarak değerlendirilmiştir: 06.04.2001 tarihli ve 01-17/150-39 sayılı BELKO 
kararı; 17.01.2014 tarihli ve 14-03/60-24 sayılı TÜPRAŞ kararı. 
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Ekonomik değer testinin ilk aşaması, maliyetin hesaplanmasındaki güçlükler 

nedeniyle sağlıklı veriler ortaya koymaktan uzak olabilecektir. Bu nedenle 

ikinci aşama belirleyici olacaktır.25 Buna göre adı geçen beş üye devlete 

uygulanan doğal gaz fiyatları, (i) Gazprom’un farklı coğrafi pazarlarda 

uyguladığı fiyatlar ve/veya (ii) piyasa koşullarında oluşan fiyatlar ile 

karşılaştırılacaktır. Farklı coğrafi pazarlarda uygulanan fiyatlar, Gazprom’un 

AB’ye üye olmayan ülkelerde (örneğin Ukrayna, hatta Türkiye) uyguladığı 

fiyatlar olabileceği gibi, AB’ye üye olup da soruşturma konusu coğrafi pazar 

içerisinde yer almayan ama Gazprom’un müşterileri olan ülkelerdeki (Örneğin 

İtalya) fiyatlar da olabilir. Piyasa koşullarında oluşan fiyatlar açısından ise 

Komisyon, özellikle Avrupa’da en rekabetçi doğal gaz fiyatlarının görüldüğü 

Almanya’daki fiyatlarla ya da ABD’de veya Uzak Doğu ülkelerindeki ortalama 

fiyatlarla bir karşılaştırma yapabilir.26 Örneğin ABD’li bir sanayici 1.000 m3 

doğal gazı (X) birimden ABD’deki perakende satış şirketlerinden satın 

alabiliyorsa, Almanya’da aynı miktar için doğal gaz fiyatları (X+5) birim 

seviyesinde oluşuyorsa, Türkiye aynı miktar için Gazprom’a (X+10) birim 

ödüyorsa, buna karşın Litvanya yine aynı miktar için Gazprom’a (X+25) birim 

ödüyor ise Gazprom’un Litvanya’da aşırı fiyatlama yaptığı düşünülebilir. 

B. Doğal Gaz Fiyatını Petrol Fiyatına Endeksleme 

Aşırı fiyatlama davranışıyla birlikte Komisyon aşırı fiyatların potansiyel 

kaynağını da belirtmektedir. Buna göre aşırı fiyatlara Gazprom’un Estonya, 

Litvanya, Letonya, Polonya ve Bulgaristan’a uyguladığı, aşağıda değinileceği 

üzere, yeniden satış ve ihracat yasakları ve/veya doğal gaz fiyatını petrol 

fiyatına endeksleme uygulaması neden oluyor olabilir. Doğal gaz fiyatını 

                                                 
25 Ekonomik değer testini, işlediği ham petrolden farklı ürünler (kurşunsuz benzin, dizel, 
otogaz, fuel oil vs.) üretip satan bir rafineri olan TÜPRAŞ’ın aşırı fiyatlama yaptığı iddiasını 
ele aldığı kararında uygulayan Rekabet Kurulu, ilk aşama olan fiyat maliyet analizini 
gerçekleştirememiştir. Kurul, tek tek ürün bazında bir fiyat maliyet analizi yapmak yerine 
rafinerilerin ürettiği tüm ürünlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etmiş ve akaryakıt 
sektöründe fiyatların da maliyetleri yansıtamayabileceğini vurgulamıştır. Kurul’un şu 
değerlendirmeleri dikkate değerdir: “Rafineri endüstrisinde tek bir girdiden (ham petrol) 
birden çok ürün üretilmekte, istenilen ürünün üretilmesi, istenmeyen ürünün ise hiç 
üretilmemesi imkanı bulunmamakta, üretim ancak kullanılan ham petrolün evsafına ve 
rafineri konfigürasyonuna göre belli yüzdelerle farklılaştırılabilmektedir. Dolayısıyla birden 
fazla ürün üretilmesinin zorunlu olduğu rafinaj sektöründe maliyet ve karlılık analizleri ürün 
bazında değil, toplu olarak yapılmaktadır. Bunun yanısıra yüksek kurulum ve işletim 
maliyetleri de ürün maliyetlerine sağlıklı bir şekilde yansıtılamadığı için TÜPRAŞ, toplam 
üretim maliyetini satış fiyatlarını baz alarak ürünlere dağıtmaktadır.” 17.01.2014 tarihli ve 14-
03/60-24 sayılı TÜPRAŞ kararı, s.23. Bu nedenle doğrudan ikinci aşamaya geçen Kurul, 
TÜPRAŞ’ın uyguladığı fiyatları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan 
“Akaryakıt Tavan Fiyat Tarifesi” ile karşılaştırarak oyçokluğuyla TÜPRAŞ’ın fiyatlarının aşırı 
olduğuna karar vermiştir. 
26 Uluslararası spot piyasalarda oluşan doğal gaz fiyatlarının, Gazprom’un uzun dönemli 
sözleşmelerinde petrol fiyatına endekslediği doğal gaz fiyatlarına oranla bazı durumlarda 
yüzde 40’a kadar daha ucuz olabildiği gözlemlenmiştir. Young, G. ve Ashley, P. (2015) 
“Gazprom case lifts the lid on gas pricing”, <http://www.cms-
lawnow.com/ealerts/2015/04/gazprom-case-lifts-the-lid-on-gas-pricing> (Erişim tarihi: 
20.11.2015). 

http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2015/04/gazprom-case-lifts-the-lid-on-gas-pricing
http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2015/04/gazprom-case-lifts-the-lid-on-gas-pricing
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petrol fiyatına endeksleme (oil indexation), Gazprom’a göre, yatırımların 

devamlılığını sağlayan, uzun dönem planlama açısından gerekli ve hem 

doğal gaz üreticilerinin hem de alıcılarının ihtiyaçlarını gözeten bir fiyatlama 

stratejisidir.27 Bu yöntemde uzun dönem doğal gaz tedarik sözleşmelerinde 

kararlaştırılan yıllık alım miktarlarına denk gelen bedel, genellikle son 6-9 

aylık dönemde petrol fiyatlarının seyrettiği seviyeye göre ayarlanmaktadır. 

Gazprom’a göre doğal gaz fiyatını petrol fiyatına endeksleme, dünya çapında 

diğer doğal gaz üreticileri tarafından da sıklıkla uygulanmaktadır. 

Komisyon’un söz konusu uygulamanın başlı başına bir ihlal (kötüye 

kullanma) olmadığını özellikle vurguladığı dikkat çekmektedir.28 Komisyon’un 

endeksleme uygulamasıyla ilgili temel endişesi ise Gazprom’un fiyatlamada 

kullandığı bu formulün “kısmen” aşırı fiyatlara yol açıyor olması. 

Uzun dönem tedarik sözleşmeleri ile satın alınan doğal gazın fiyatı, 

uluslararası piyasalarda oluşan petrol fiyatına endeksleniyorsa Gazprom’un 

aşırı fiyatlama yapıp yapmadığını ortaya koyabilmek için (ham) petrol 

fiyatlarını da incelemek gerekecektir. Şekil 1’de Gazprom soruşturmasının 

açıldığı tarih olan Eylül 2012 ile Ekim 2015 arası petrol fiyatları yer 

almaktadır: 

Şekil 1 – Eylül 2012-Ekim 2015 Tarihleri Arası Ham Petrol Fiyatları 

 

Kaynak: http://www.macrotrends.net (Erişim tarihi: 20.11.2015). 

                                                 
27 Kaynak: <http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
28 Bkz. Komisyon’un Basın Duyurusu, “Antitrust: Commission sends Statement of Objections 
to Gazprom - Factsheet”, MEMO/15/4829, Brüksel 22 Nisan 2015 (“The Commission does 
not consider that indexing a product's price to oil products or any other product is in itself 
illegal”.). 

http://www.macrotrends.net/
http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/
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Şekil 1’den görüleceği üzere soruşturmanın açıldığı Eylül 2012 tarihi itibarıyla 

ham petrol fiyatları $94,70 seviyesindedir. Gazprom’a soruşturma raporunun 

gönderildiği Nisan 2015 tarihi itibarıyla ise ham petrol fiyatları $60,16 

seviyesine gerilemiştir. Hatta soruşturma raporu gönderilmeden sadece bir 

ay önce, Mart 2015 tarihinde, ham petrol fiyatları $48,24 seviyesine kadar 

düşmüştür. Güncel duruma bakıldığında ise Ekim 2015 itibarıyla fiyatlar 

$45,05 seviyesine kadar gerileyerek 2008 küresel ekonomik krizinden sonra 

tarihin en düşük seviyelerine ulaşmıştır. Buradan çıkan sonuç petrol 

fiyatlarında soruşturmanın başladığı tarih ile günümüz arasında çok ciddi bir 

düşüş görülmüş olmasıdır. Doğal gaz fiyatları, petrol fiyatlarına endekslenmiş 

ise doğal gaz fiyatlarında da benzer bir düşüş söz konusu olmalıdır. Böyle bir 

düşüş yaşanmamış ise Gazprom’un aşırı fiyatlama yaptığı açık olacaktır. 

Buna karşın doğal gaz fiyatları da benzer biçimde düşmüş ise Komisyon, 

petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşün aşırı fiyatlamayı de facto imkânsız kılıp 

kılmayacağını tartışmalıdır. Zira soruşturma süreci boyunca petrol fiyatlarında 

uluslararası dengeler ciddi biçimde değişmiştir. Gazprom’un da benzer bir 

savunma yapması muhtemeldir. Ancak Komisyon geriye dönük biçimde bir 

değerlendirmede bulunmayı tercih edebilir. 

Dolayısıyla Gazprom hakkında aşırı fiyatlama ve aşırı fiyatlamaya “kısmen” 

yol açan bir durum olarak da doğal gaz fiyatını petrol fiyatına endeksleme 

iddiaları bulunmaktadır. Aşırı fiyatlamaya ilişkin son yıllarda AB rekabet 

hukukunda herhangi bir ihlal kararının verilmemiş olması, ekonomik değer 

testinin ilk aşamasını oluşturan maliyet hesaplaması önünde somut olayda 

doğal gaz piyasasının yapısal özellikleri sonucu birtakım güçlüklerin 

bulunması ve doğal gaz fiyatlarının endekslendiği petrol fiyatlarında 

soruşturma süreci boyunca ciddi bir düşüşün yaşanması aşırı fiyatın ispatı 

noktasında Komisyon’un işini zorlaştıracaktır. Bu noktada Komisyon 

endeksleme uygulamasına ağırlık verebilir. Her ne kadar Komisyon söz 

konusu uygulamanın başlı başına bir ihlal olmadığını ifade etmiş olsa da, 

somut olayda aşırı fiyatlamanın ihlal sayılmasının önündeki güçlükler 

karşısında endeksleme Komisyon’un iddialarını dayandırabileceği bir olgu 

olabilecektir. Endekslemenin aşırı fiyatlama dışında (eğer varsa) başka nasıl 

bir rekabet zararı doğurduğu ise soruşturmanın belki de en merak edilen 

noktasını oluşturmaktadır. Sonuç olarak aşırı fiyatlama ve endeksleme 

iddiaları muhtemelen birbirlerini destekleyecek biçimde Komisyon tarafından 

birlikte ele alınacaktır. 

C. Yeniden Satış ve İhracat Yasakları 

19. yy’dan itibaren Avrupa’da birleşme, hatta birleştirici tek güç olma, 

eğilimleri hız kazanmıştır. Kant, Hugo vb. filozoflar Avrupa’da barış içinde 

yaşama ve birleşme fikirlerini savunmuşlardır. Napolyon, Hitler vb. siyasi 

liderler ise Avrupa’yı kendi devletleri altında birleştirme hayalleri kurmuşlardır. 

Sanayi devrimi sonucu hammadde arayışına girilmesi sonucu Avrupa kıtası, 
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yıkıcı 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’nı yaşamıştır. Özellikle 2. Dünya 

Savaşı göstermiştir ki Avrupa devletleri birbirleriyle savaşınca hepsi 

kaybetmektedir (zero-sum game). 2. Dünya Savaşı sonrası kalıcı barışın 

sağlanmasına yönelik küresel çabaların da desteğiyle, Avrupa’da uzun 

yıllardır ileri sürülen birleşme fikirleri sonunda hayata geçirilmeye 

başlanmıştır.29 Jean Monnet ve Robert Schuman’ın başını çektiği 

politikacılar, Avrupa devletlerinin ortak çıkarlarını gözeterek bir “ekonomik 

entegrasyon” (bütünleşme) süreci planlamışlardır (Schuman Plan). Kömür ve 

çelik alanında başlayan bu işbirliği zamanla daha da derinleştirilmiş, 1957 

yılında Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından 

“Avrupa Ekonomik Topluluğu” kurulmuştur. Bu isim 1993 yılında “Avrupa 

Topluluğu”, 2009 yılında ise günümüzdeki halini alarak “Avrupa Birliği” olarak 

değiştirilmiştir. Bugün Avrupa Birliği, hem ekonomik hem de siyasi bir birliktir. 

Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri arasında serbest ticaretin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasının ve üye olmayan devletlerle de ekonomik alanda 

işbirliğinin (örneğin serbest ticaret bölgesi veya gümrük birliği) hedeflendiği 

bir örgütlenmedir. Üye devletlerin sayısının yıllar içerisinde artmasıyla birlikte 

ekonomik entegrasyon da derinleşmiş ve üye devletlerarası bir Avrupa Tek 

(Ortak) Pazarı (Single Market) oluşturulmuştur (hatta bazı üye devletler 

bugün ortak para birimine (Euro) geçmişlerdir). Gümrük vergilerinin ve ticaret 

kotalarının olmadığı, ulusal sınırların kaldırıldığı, üye devletlerarası sınır ötesi 

ticaretin yaygınlaştırıldığı, malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin 

serbestçe dolaşabildiği, tarım, hayvancılık, ulaştırma vb. alanlarda ortak 

hareket edildiği Tek Pazar’ın, elbette bir rekabet politikasının da bulunması 

gerekmektedir. Bugün AB rekabet hukukunda gözetilen amaçlardan biri de 

tek pazar entegrasyonunun sağlanmasıdır. Hatta AB rekabet kurallarının 

temelinde tek pazar entegrasyonunun sağlanmasının olduğu dahi ileri 

sürülmektedir.30 Tek pazar entegrasyonuna aykırı ve üye devletlerin ulusal 

pazarlarının bölümlere ayırılması sonucunu doğuran rekabet ihlalleri, özellikle 

pazar paylaşım anlaşmaları, AB rekabet hukukunda Komisyon tarafından çok 

ağır cezalandırılmaktadır.31 

                                                 
29 McCormick’e göre devletlerin bir araya gelmelerinin nedenleri konusunda üç farklı teori 
bulunmaktadır: (i) Napolyon, Hitler gibi liderlerin baskısıyla, (ii) değerlerinin ve hedeflerinin 
ortak olmasından dolayı bir arada yönetilmek istediklerinden veya (iii) ortak bir dış düşmana 
karşı güvenlik gerekçesiyle. Yazar buna dördüncü bir neden olarak ekonomik kalkınma ve 
birlikte yaşam standartlarını yükseltme arzusunu eklemektedir. 2. Dünya Savaşı sonrasına 
kadar Avrupa’da ilk üç nedenin belirleyici olduğunu belirten yazar, dördüncü nedenin ağırlık 
kazanmasıyla birlikte Avrupa devletlerinin, dünya tarihinin tanıklık ettiği en büyük isteğe bağlı 
birleşme hareketini gerçekleştirdiklerini ileri sürmektedir. McCormick, J. (1999) The 
European Union: Politics and Policies, 2. Bası, Westview Press, ABD, s.12. 
30 Chirita, A. (2014) ‘A Legal-Historical Review of the EU Competition Rules’, International 
and Comparative Law Quarterly, 63(2), s.288-289. 
31 Whish, R. ve Bailey, D. (2012) Competition Law, 7. Bası, Oxford University Press, 
İngiltere, s.531; Jones, A. ve Sufrin, B. (2014) EU Competition Law: Text, Cases and 
Materials, 5. Bası, Oxford University Press, İngiltere, s.686. 
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Tek pazar entegrasyonu amacının AB rekabet hukukundaki yeri ve önemi 

böylece ortaya konulduktan sonra Gazprom’a yöneltilen ikinci iddianın ne 

kadar ciddi olduğu anlaşılacaktır. Buna göre Gazprom; Estonya, Litvanya, 

Letonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan ile 

olan doğal gaz tedarik sözleşmelerinde yer alan yeniden satış ve ihracat 

yasakları suretiyle üye devletlerarası sınır ötesi ticareti kısıtlamaktadır. 

Komisyon’a göre Gazprom’un, adı geçen sekiz üye devletle olan tedarik 

sözleşmelerinde bölgesel sınırlamalar bulunmaktadır: Gazprom’un sözleşme 

koşulları arasında doğal gazın bir ülkeden diğerine ihracatını engelleyen 

“ihracat yasakları” (export ban clauses) ile toptan satıcıların ve endüstriyel 

müşterilerin doğal gazı sadece kendi ülkeleri içerisinde kullanmalarına veya 

kendi ülke sınırları içerisindeki müşterilere satmalarına olanak tanıyan 

“yeniden satış yasakları” (destination clauses) yer almaktadır. Ayrıca toptan 

satıcıların ihracat yapabilmek için Gazprom’dan onay alması koşulunun 

getirilmesi ve doğal gaz akışının sağlanacağı yeri değiştirme taleplerinin 

Gazprom tarafından geri çevrilmesi de Gazprom’un sınır ötesi ticareti 

kısıtlayan diğer önlemleri olarak soruşturma raporunda yer almaktadır. 

Yeniden satışın temelinde üretici/ithalatçıdan düşük fiyattan alınan bir malın, 

yüksek fiyattan satıldığı coğrafi pazarlara satılması yatmaktadır. Yeniden 

satış yapan satıcı, farklı coğrafi pazarlarda oluşan fiyat farklılıklarından 

yararlanmaktadır (arbitraj). Örneğin Litvanya’da 1.000 m3 doğal gaz (X+25) 

birimden satılırken, Polonya’da aynı miktar doğal gazın satış fiyatı (X+10) 

birim ise Polonya, Litvanya’ya yeniden satış yapma güdüsü içine 

girebilecektir. Özellikle doğal gazın depolanmasının maliyetli olması ve uzun 

dönemli sözleşmelerde bulunan al-ya-da-öde (take-or-pay) yükümlülükleri 

sonucu arz fazlasının oluşabilmesi göz önüne alındığında, ülkelerin ihtiyaç 

fazlası doğal gazı yeniden satma yoluna gitmesi rasyonel olacaktır. Ancak 

gaz tedarik sözleşmelerine koyduğu bölgesel sınırlamalar sayesinde 

Gazprom, sattığı doğal gazın başka ülkelere kendisi dışında başka bir ülke 

tarafından ihraç edilmesini engellemektedir. Üye devletlerarası arbitrajın 

önlenmesi sonucu Gazprom, talep esnekliklerine (kaynak çeşitliliklerine) göre 

söz konusu sekiz üye devlette fiyat ayrımcılığı yapabilmektedir. Böylece 

kendi pazarları arasında oluşan fiyat farklılıklarından üye devletler 

yararlanamamakta, Orta ve Doğu Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının kontrolü 

Gazprom’da olmaktadır.  

Aslında Gazprom, bazı Batı Avrupa ülkeleri ile olan uzun dönemli doğal gaz 

tedarik sözleşmelerindeki ithalat ve yeniden satış yasaklarını kaldırmıştır. 

Örneğin Gazprom’un İtalyan doğal gaz devi ENI ile olan sözleşmelerindeki 

yeniden satış yasakları 2003 yılında, Avusturyalı doğal gaz devi OMW ve E-

ON Ruhrgas ile olan yeniden satış yasakları ise 2005 yılında kaldırılmıştır.32 

                                                 
32 The European Geopolitical Forum, <http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-
monitor-issue-47-april-2015-015/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 

http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-monitor-issue-47-april-2015-015/
http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-monitor-issue-47-april-2015-015/


 

 

27                                                                                                                     REKABET FORUMU Sayı: 97, Kasım 2015 

Anlaşılan Gazprom, Rusya dışında da tedarikçileri bulunan Batı Avrupa’daki 

müşterilerine daha esnek koşullarda ve daha ucuza gaz satmakta, ancak 

Orta ve Doğu Avrupa’da, bölge ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılıkları ve 

düşük pazarlık güçleri sonucu,33 daha rahat hareket edebilmektedir. İhracat 

ve yeniden satış yasakları sonucu Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, 

Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan’ın kendi aralarında 

veya bu ülkelerden diğer üye devletlere yaşanabilecek sınır ötesi doğal gaz 

ticareti (ihracatı) kısıtlanmaktadır. Bu durum aynı zamanda AB doğal gaz 

pazarının bölümlere ayrılması sonucunu da doğurmaktadır. Gazprom’un bu 

davranışları ne Üçüncü Enerji Paketi’yle, ne de tek pazar entegrasyonu 

amacı ile bağdaşmaktadır. Aşırı fiyatlama iddiasına bile gerek kalmadan 

Komisyon’un soruşturmada tek pazar entegrasyonuna aykırılıktan ilerleyip 

Gazprom hakkında yaptırım uygulaması mümkündür.  

D. Gaz Akışını Birtakım Yatırımlara Katılma Koşuluna Bağlama 

Gazprom’a yönetilen son iddia ise Gazprom’un bazı üye devletlere olan 

doğal gaz akışını, ilgisiz birtakım doğal gaz boru hatları yatırımlarına katılma 

koşuluna bağladığıdır. Komisyon’a göre Gazprom Bulgaristan ve Polonya’ya 

olan doğal gaz akışını, hiçbir ilgisi olmadığı halde bu ülkelerin Gazprom’un 

bazı yatırımlarına katılmaları koşuluna bağlamak suretiyle hak etmediği bazı 

imtiyazlar elde etmiştir. Bu bağlamda Gazprom tarafından Bulgaristan’a 

doğal gaz akışı, Bulgaristan’ın “Güney Akım” (South Stream) boru hattı 

projesine katılma koşuluna bağlanmıştır. Komisyon’a göre Güney Akım’a 

katılımın Bulgaristan’a maliyeti yüksek olabilir, üstelik bu projenin geleceği de 

belirli değildir. Polonya’ya gaz akışı ise Polonya’daki transit boru hatlarına 

(Yamal-Europe) ilişkin yatırım kararları üzerinde Gazprom’un kontrolünün 

devam etmesi koşuluna bağlanmıştır. Yine Komisyon’a göre söz konusu boru 

hatları, rakip teşebbüslerin Polonya pazarına girmesi açısından en temel 

boru hatlarından birini oluşturmaktadır. Soruşturma raporunda Gazprom’un 

bu uygulamalarla nasıl bir imtiyaz elde ettiği konusunda herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak ilk iki iddia ile birlikte yorumlandığında elde 

edilebilecek imtiyazlar olarak doğal gaz fiyatlarını kontrol etmek ve Orta ve 

Doğu Avrupa’daki hakim durumunu güçlendirmek olduğu düşünülebilir. 

Komisyon’un nitelendirmesine göre Gazprom’un gerçekleştirdiği iddia edilen 

davranış bağlamadır (tying). Bağlama, ayrı ayrı satılan (farklı) iki veya daha 

fazla ürünün bir arada satılmasıdır. Bağlama sonucu bir ürünü (bağlayan 

ürün) hakim durumdaki teşebbüsten satın alan bir tüketici, o ürünle birlikte 

başka bir ürünü de (bağlanan ürün) aynı teşebbüsten almak durumunda 

kalmaktadır.34 Bağlama uygulamasında tüketici kimi zaman finansal bir teşvik 

sonucu iki farklı ürünü bir arada alabilir (örneğin akıllı telefon ile birlikte 

                                                 
33 Bkz. aşağıda III.C. Gazprom Ne Kadar “Güçlü”? 
34 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, m.48. 
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alındığında kırılmaz ekran koruyucunun yüzde 80 ucuza alınması). Ancak 

bazen de hiç istemediği veya ihtiyacı olmadığı halde iki ürünü birlikte almak 

durumunda kalabilir (örneğin akıllı telefon alındığında hırsızlık sigortası da 

yaptırılmak durumunda kalınması). Gazprom soruşturmasındaki duruma 

bakıldığında ortada aslında bir bağlamanın bulunmadığı görülmektedir. Boru 

hattı yatırımlarına katılma bir ürün değil, ayrı bir pazar hiç değildir. Herhangi 

bir finansal teşvik de zaten söz konusu değildir. Buradaki durum bağlamadan 

çok sözleşme yapmanın (mal vermenin) reddedilmesidir (refusal to deal). 

Gazprom, Bulgaristan ve Polonya’ya doğal gaz akışını kesmektedir, meğerki 

bu iki ülke Gazprom’un ilgili yatırımlarına katılsın. Dolayısıyla Gazprom, 

ekonomik tehdit suretiyle mal vermeyi reddetmektedir. 

Komisyon’un iddiasını kanıtlaması durumunda Gazprom’un elinin zayıf 

olduğu ileri sürülebilir. Zira uluslararası ölçekte, çok yüksek yatırım maliyetleri 

gerektiren ve ortak hareket etme zorunluluğu bulunan yatırım projelerine 

katılmak, teşebbüslerin ticari çıkarlarına uygun düştüğü ölçüde verilebilecek 

bir karardır. Gazprom’un doğal gaz akışını durdurmakla tehdit etmesi sonucu 

bir teşebbüsün Gazprom’un yatırımlarına katılmak zorunda kalmasının haklı 

bir gerekçesi olmayacaktır. Komisyon bir kararında, herhangi bir ekonomik 

tehdit olmadığı halde bile Alman enerji devi E-ON’un, üretim ağına yapılacak 

yeni yatırımları caydırmak amacıyla üçüncü kişilere kendi üretim projelerinde 

hisse teklif etmesinin hakim durumun kötüye kullanılmasına yol açabileceğini 

belirtmiştir.35 Buradan hareketle Gazprom’un durumunun evleviyetle (a 

fortiori) bir kötüye kullanmaya yol açabileceği iddia edilebilir. Aşırı fiyatlamada 

olduğu gibi Komisyon’un yine geriye dönük bir değerlendirme yapması 

gerekecektir. Bunun nedeni ise Rusya’nın, Bulgaristan’ın itirazları ve Kırım’ın 

ilhakı yüzünden Batı’nın yaptırımları nedeniyle Aralık 2014 tarihinde Güney 

Akım projesini iptal etmesidir.36 İlgili proje iptal olduğundan projeye 

Bulgaristan’ın katılıp katılmamasının artık bir önemi kalmamıştır (ihlal sona 

ermiştir). Ancak Polonya açısından rekabetçi endişeler devam etmektedir.37 

                                                 
35 Case COMP/39.388 German Electricity Wholesale Market [2009] OJ C36/8.  
36 Bkz. “Russia Drops South Stream Gas Pipeline Plan”,<http://www.bbc.com/news/world-
europe-30283571> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
37 Burada ülkemizin durumuna da değinmek yararlı olacaktır; Türkiye de belki yakın 
gelecekte Gazprom’un benzer bir tehditine maruz kalabilir. Bilindiği üzere Güney Akım 
projesinden vazgeçen Rusya, bunun yerine “Türk Akımı” (Turkish Stream) projesini hayata 
geçireceğini açıklamıştır. Henüz Türkiye ile Rusya arasında resmi bir anlaşma imzalanmış 
olmasa da boru hatlarıyla Karadeniz’in altında gelen Rus gazının Bulgaristan yerine 
Türkiye’den Doğu Avrupa’ya giriş yapmasını öngören projenin yıllık 63 milyar m3‘lük (bcm) 
bir kapasitede olacağı ifade edilmişti. Kaynak: <http://www.gazpromexport.ru/en/projects/6/> 
(Erişim tarihi: 20.11.2015). Ancak Ekim 2015 tarihinde Rusya Türk Akımı’nın kapasitesini 32 
milyar m3’e düşürme kararı almıştır. Kaynak: <http://www.milliyet.com.tr/gazpromgazprom-
turk-akimi-nin/ekonomi/detay/2127839/default.htm> (Erişim tarihi: 20.11.2015). Güney Akım 
projesini iptal eden, Türk Akımı projesinde de kapasiteyi yarı yarıya düşüren Gazprom’un, 
Türkiye’ye olan hâlihazırdaki gaz akışını (“Mavi Akım” (Blue Stream) ve Batı Hattı üzerinden 
gelen) Türkiye’nin Türk Akımı’na daha avantajsız koşullarda (örneğin daha fazla yatırım 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30283571
http://www.bbc.com/news/world-europe-30283571
http://www.gazpromexport.ru/en/projects/6/
http://www.milliyet.com.tr/gazpromgazprom-turk-akimi-nin/ekonomi/detay/2127839/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/gazpromgazprom-turk-akimi-nin/ekonomi/detay/2127839/default.htm
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III. Soruşturmanın Siyasi Boyutu 

A. Gazprom’un ve Rusya’nın Soruşturmaya Tepkisi 

Soruşturmalar; bir hukuk kuralının ihlali durumunda, ilgili kamu otoritesinin 

devreye girmesi suretiyle, oluşan hukuka aykırılığın olumsuz sonuçlarını 

gidermek ve tekrar etmesini önlemek, hukuka aykırılığa yol açan kişileri 

cezalandırmak ve hukuka aykırılığı tekrarlamamaları için caydırmak amacı 

güder. Adli olsun idari olsun soruşturmaların hukuken herhangi bir siyasi 

yönü bulunmaz, bulunmaması gerekir. Ancak soruşturmanın açılmasından 

itibaren yaptığı basın açıklamalarında Gazprom, Komisyon’un 

soruşturmasının siyasi olduğunu ima etmektedir.38 Faaliyet gösterdiği 

ülkelerde uluslararası hukuktan doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini 

iddia eden Gazprom, AB pazarını da buna dâhil etmektedir. Ayrıca Gazprom, 

tıpki diğer doğal gaz üreticileri ve/veya ithalatçıları gibi AB pazarında faaliyet 

gösterirken gerekli standartları taşıdığını eklemektedir. Rus kanunlarına göre 

kurulduğunu ve Rus devleti kontrolünde kamu hizmeti yerine getiren stratejik 

bir kamu teşebbüsü olduğunu hatırlatan Gazprom, AB’nin yargı yetkisi 

(jurisdiction) dışında olduğunu iddia etmekte ve uluslararası hukuktan doğan 

haklarının ve menfaatlerinin Komisyon tarafından gözetilmesini beklediğini 

belirtmektedir. Gazprom, soruşturma açılmasının ihlal anlamına gelmediğine 

de vurgu yapmaktadır. 

Soruşturmanın hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu iddia eden Gazprom’a, 

Gazprom’un hisselerinin yüzde 50’sinden fazlasına39 sahip olan Rus 

devletinden önemli bir destek gelmiştir. Soruşturmanın açılmasından bir hafta 

sonra Rusya, stratejik önem taşıyan Rus şirketlerinin Rus hükümetinin onayı 

olmadan yabancı makamlarla bazı konularda işbirliği yapamayacaklarına 

ilişkin bir yasal düzenleme çıkartmıştır.40 Söz konusu düzenleme şöyledir: 

“Rusya Federasyonu’nun Rus tüzel kişilerinin yurtdışı ekonomik 

faaliyetlerindeki çıkarlarını korumak üzere şu kurallar getirilmiştir: 

 

1. Stratejik teşebbüs niteliğini taşıyan anonim şirketler... ve iştirakları; yabancı 

devlet hükümetlerinin, uluslararası kuruluşların, yabancı devletlerin oluşturduğu 

örgütlerin ve birliklerin, düzenleyici ve denetleyici otoriteler de dâhil olmak üzere 

yabancı devlet kuruluşlarının herhangi bir istemine ilişkin olarak ancak Rusya 

Federasyonu hükümetinin görevlendireceği federal yürütme organının önceden 

onayını almak koşuluyla: 

                                                                                                                                                    
maliyeti üstlenmek veya hattan planlanandan daha az bir miktarda gaz çekmek) katılmasına 
bağlama yoluna gitme ihtimalinin bulunduğu iddia edilebilir. 
38 Bkz. <http://www.oilvoice.com/n/Gazprom-responds-to-European-Commission-adopting-a-
Statement-of-Objections-in-ongoing-investigation/d2f1913c911f.aspx> (Erişim tarihi: 
20.11.2015). 
39 Kaynak: <http://www.gazprom.com/investors/stock/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
40 Executive Order on Measures Protecting Russian Interests in Russian Legal Entities’ 
Foreign Economic Activities, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/16463> (Erişim 
tarihi: 20.11.2015). 

http://www.oilvoice.com/n/Gazprom-responds-to-European-Commission-adopting-a-Statement-of-Objections-in-ongoing-investigation/d2f1913c911f.aspx
http://www.oilvoice.com/n/Gazprom-responds-to-European-Commission-adopting-a-Statement-of-Objections-in-ongoing-investigation/d2f1913c911f.aspx
http://www.gazprom.com/investors/stock/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/16463
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a) Faaliyetlerine ilişkin olarak adı geçen kuruluşlara bilgi verebilirler... 

b) Yabancı ortakları ile olan anlaşmalarında ve fiyatlama da dâhil ticari 

politikalarında değişiklik yapabilirler. 

c) Yabancı şirketlerdeki hisselerini elden çıkarabilir, yurtdışında ekonomik 

faaliyette bulunmaktan veya yabancı ülke topraklarındaki taşınmazları üzerindeki 

haklardan vazgeçebilirler. 

2. Rusya Federasyonu hükümetinin görevlendireceği federal yürütme organı 

1. maddede sayılan türden davranışlar gerçekleştirme istemlerini, Rusya 

Federasyonu’nun ekonomik çıkarlarına zarar verebileceği takdirde, reddedebilir. 

3. Rusya Federasyonu hükümeti, 1. madde kapsamında gerekli onayı 

vermekle yetkili federal yürütme organının üyelerini iş bu düzenlemenin 

yayımlanmasından itibaren bir ay içerisinde atar. 

4. Bu düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” 

Yukarıda görüldüğü üzere söz konusu düzenleme soruşturmanın seyrini ciddi 

bir biçimde değiştirebilecek niteliktedir.41 Öncelikle düzenleme Gazprom’un 

Komisyon ile bilgi paylaşımına yönelik işbirliğini sınırlamaktadır. Gazprom’un 

Komisyon’a bilgi verebilmesi için, örneğin aşırı fiyat incelemesi kapsamında 

doğal gaz maliyetlerini sunmak için, Rusya’nın onayı gerekecektir. Buna ek 

olarak, Gazprom’un ticari politikalarında değişiklik yapabilmesi için, örneğin 

doğal gaz fiyatını petrol fiyatına endeksleme uygulamasını değiştirebilmesi 

için, yine Rusya’nın onayı gerekecektir. Ayrıca, özellikle bir taahhüt kararı 

verilmesi durumunda, Gazprom’un soruşturma konusu üye devletlerde 

ekonomik faaliyette bulunmaktan vazgeçebilmesi için, örneğin AB enerji 

devlerine ilişkin diğer bazı kararlardaki gibi doğal gaz iletim ağını elden 

çıkarabilmesi için, Rusya’nın onayına ihtiyacı olacaktır.42 Başka bir deyişle, 

Rusya’nın onayını almaksızın Gazprom soruşturmayı taahhüt yoluyla sona 

erdiremeyecektir. Özetle Gazprom soruşturmasının ilerlemesi, Rusya’nın söz 

konusu düzenleme kapsamında vereceği onaylara bağlı hale gelmiştir. Diğer 

taraftan Komisyon ise Rusya onay vermedikçe Gazprom tarafından 

sağlanacak bilgi ve belgeleri incelemeyecek, sadece üye devletlerden elde 

ettiği delillerle sınırlı bir karar vermek durumunda kalacaktır. 

B. Gazprom Neyin Peşinde? 

Soruşturmaya tepki olarak çıkarılan düzenlemenin, soruşturmayı nasıl bir 

zemine sürükleyeceği merak konusu olsa da Komisyon’un işini zorlaştıracağı 

açıktır. Burada asıl sorulması gereken soru Gazprom’un (ve Rusya’nın) 

                                                 
41 Bu düzenlemenin yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Gazprom’a ait şirketleri, ilgili ülke 
rekabet otoritelerinin yargı yetkisinin önemli ölçüde dışına çıkardığı ileri sürülmüştür. Morris, 
S. (2014) ‘Iron Curtain at the Border: Gazprom and the Russian Blocking Order to Prevent 
the Extraterritoriality of EU Competition Law’, European Competition Law Review, 35(12), 
s.607. 
42 Komisyon’un Gazprom’a bir önceki mali yıldaki cirosunun yüzde 10’una kadar bir idari 
para cezası uygulama riski yerine, Gazprom’a ait varlıkların ayrıştırılmasını ve elden 
çıkarılmasını öngören yapısal önlemler (structural remedies) alma riskinin Moskova’nın böyle 
bir düzenleme yapmasına yol açtığı iddia edilmiştir. Martyniszyn, M. (2015a) ‘On 
Extraterritoriality and the Gazprom Case’, European Competition Law Review, 36(7), s.294. 
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neden böyle davrandığı, başka bir deyişle neyin peşinde olduğudur. 

Gazprom, neden diğer AB enerji devleri gibi Komisyon ile işbirliği 

yapmamakta veya Komisyon’a davranışsal ya da yapısal taahhütler 

sunmamaktadır? Bazı yazarlara göre adı geçen düzenleme, Gazprom 

soruşturmasını “hukukun üstünlüğü ilkesinden siyasetin dünyasına taşıma 

girişimi”dir.43 Gerçekten de gerek adı geçen düzenlemenin niteliğine (halka 

açık bir şirketin ticari politikalarını değiştirebilmesinin, kurulduğu devletin 

onayına bağlı duruma getirilmesi), gerekse Gazprom’un soruşturma konusu 

eylemlerinin arka planına bakıldığında (soruşturma konusu davranışların bir 

zamanlar Sovyetler Birliği’ne dâhil ülkelerin topraklarında gerçekleştirilmekte 

olması) Rusya’nın, sahip olduğu zengin doğal gaz rezervlerini AB ve bölge 

ülkelerine karşı “siyasi ve diplomatik bir koz” olarak kullandığı 

anlaşılmaktadır. Anlaşılan o ki Rusya için doğal gaz, serbest piyasada alınıp 

satılan ve rekabet koşullarında fiyatı belirlenen bir ürün olmak yerine, siyasi 

ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda kullanılabilecek bir stratejik unsurdur.  

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Batı standartlarına göre doktora 

tezine (PhD) denk gelen akademik çalışması incelendiğinde Rusya’nın 

politikaları daha anlaşılır duruma gelmektedir. “Piyasa İlişkileri Oluşumunun 

Koşullarında Bir Bölgeye Ait Doğal Kaynakların Üretiminde Stratejik 

Planlama” başlıklı ve 1997 tarihli tezinde44 Putin’in ileri sürdüğü temel 

argümanlardan birisi de Rusya’nın ekonomik ve siyasi güvenliğinin doğal 

kaynaklarına bağlı olduğu ve bu kaynakların mülkiyeti ile kontrolünün her ne 

suretle olursa olsun devlete ait olmasıdır. Putin, özellikle Sovyetler Birliği’nin 

çöküşü sonrası yazdığı tezinde ilkesel olarak serbest piyasa ekonomisine 

karşı çıkmamakta, ancak doğal kaynakları bundan istisna tutmaktadır. Putin’e 

göre Rusya’nın uzun dönemde kalkınmasını sağlayacak, her türlü ekonomik 

krize karşı ülkenin “sigortası” olan, “dünyada eşi benzeri görülmemiş” doğal 

kaynakları sadece devlet tarafından işletildiğinde güvence altında olacaktır, 

bu nedenle özel sektörün kâr etme güdüsüne bırakılmamalıdır. Bu bilgiler 

ışığında bir niyet okuma yapılacak olursa Gazprom’un, “doğal kaynak sahibi 

ben isem doğal gaz fiyatlarını da ben belirlerim” ve “benim bir ülkeye sattığım 

doğal gazı, yine benim sattığım başka bir ülkedeki doğal gaz ile, yani Rus 

gazını yine Rus gazı ile rekabet ettiremezsiniz” biçiminde bir tutum sergilediği 

ileri sürülebilir. 

C. Gazprom Ne Kadar “Güçlü”? 

Komisyon’un enerji sektörüne ilişkin önceki rekabet soruşturmalarında 

mercek altına alınan E-ON, RWE, GdF, ENI gibi AB enerji devlerinin aksine 

Gazprom’un deyim yerindeyse “kolay lokma” olmadığının artık herkes farkına 

                                                 
43 Martyniszyn, M. (2014) ‘Legislation Blocking Antitrust Investigations and the September 
2012 Russian Executive Order’, World Competition, 37(1), s.112. 
44 Putin’in tezinin İngilizce çevirisi için bkz. <http://www.theatlantic.com/daily-
dish/archive/2008/08/putins-thesis-raw-text/212739/> Erişim tarihi: 20.11.2015). 

http://www.theatlantic.com/daily-dish/archive/2008/08/putins-thesis-raw-text/212739/
http://www.theatlantic.com/daily-dish/archive/2008/08/putins-thesis-raw-text/212739/
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varmıştır. Burada merak edilen Gazprom’un neye güvenerek kendisini 

Komisyon’un yargı yetkisinden bağışık görmesi ve rekabet ihlali olduğu iddia 

edilen davranışlarını sürdürmesidir. Başka bir deyişle, Gazprom’u bu denli 

“güçlü” kılan nedir? Şüphesiz bu sorunun birden fazla yanıtı bulunmaktadır. 

Öncelikle Rus kanunlarına göre Gazprom’un boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı 

pazarında tekel yetkisi (monopoly) bulunmaktadır (üye devletlerin doğal gaz 

şirketleri lehine böyle bir yetki tanınması ise AB’de de jure mümkün değildir). 

Doğal gazın, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)45 biçiminde ithalatı pazarı ise 

yaklaşık iki yıl önce, Aralık 2013 tarihinde, serbestleştirilmiştir.46 Yine de söz 

konusu pazara giriş yapmayı planlayan teşebbüslerin, Rosneft ve Novatek, 

henüz faaliyetlerine başlayamamalarından dolayı ilgili pazarda Gazprom de 

facto tekel durumundadır. Ancak analistlere göre Rosneft ve Novatek’e ait 

LNG terminallerinin Rusya’nın doğusunda kurulacak ve Asya ülkelerine 

ithalat yapacak olmasından dolayı AB’ye doğal gaz ithalatı yine Gazprom 

tarafından gerçekleştirilecektir.47 

2014 yılında Kırım’ın ilhakı yüzünden Batı’nın ekonomik yaptırımlarıyla 

karşılaşsa da Rusya, AB’nin en fazla gaz ithalatı yaptığı ülke durumundadır. 

Gazprom verilerine göre 2014 yılında Gazprom, Türkiye de dâhil olmak üzere 

AB ülkelerine toplam 146,6 milyar m3 (bcm) doğal gaz satmıştır.48 2013 

yılında ise bu rakamın 161,5 milyar m3 düzeyine kadar yükseldiği ifade 

edilmektedir.49 Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2013 verilerine göre 

Avrupa’da tüketilen doğal gazın yüzde 33,5’ini Gazprom tek başına 

sağlamaktadır.50 AB’nin en büyük doğal gaz ithalatçısı olan Gazprom’un 

İngiltere, Almanya, Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerinde ortalama pazar payı 

yüzde 30 düzeyinde seyretmekteyken, soruşturmanın da ilgili coğrafi pazarını 

oluşturan Orta ve Doğu Avrupa’da ortalama pazar payı neredeyse yüzde 

100’e (IEA 2013 verilerine göre yüzde 91,5) ulaşmaktadır. Başka bir deyişle, 

Batı Avrupa ülkeleri Gazprom dışında başka tedarikçilerden de, örneğin 

Katar, Cezayir, Nijerya, doğal gaz ithal etmekteyken, Orta ve Doğu Avrupa 

ülkeleri Rus gazına bağımlı durumdadırlar. Tablo 1’de AB’ye üye 

devletlerden bazılarının 2012 verilerine göre Rusya’dan aldığı doğal gaz 

miktarları ile Rus gazının toplam doğal gaz tüketimi içindeki oranları 

gösterilmektedir. 

                                                 
45 LNG, katkı maddelerinden arındırılan gaz halindeki doğal gazın -161,5◦C’ye kadar sıcaklığı 
düşürülerek sıvı haline dönüştürülmüş biçimidir. Bu süreçte doğal gazın hacmi 600 kat 
küçültülmüş olduğundan tankerlerle yapılan doğal gaz ticareti avantajlı duruma gelmektedir. 
Kaynak: <http://www.gazprominfo.com/articles/liquid-gas/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
46 Kaynak: <http://sputniknews.com/business/20131202/185208315/Law-Ending-Gazproms-
Gas-Export-Monopoly-Enters-Into-Force.html> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
47 The European Geopolitical Forum, <http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-
monitor-issue-47-april-2015-015/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
48 Kaynak: <http://www.gazpromexport.ru/en/statistics/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
49 Kaynak: <http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
50 The European Geopolitical Forum, <http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-
monitor-issue-47-april-2015-015/> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 

http://www.gazprominfo.com/articles/liquid-gas/
http://sputniknews.com/business/20131202/185208315/Law-Ending-Gazproms-Gas-Export-Monopoly-Enters-Into-Force.html
http://sputniknews.com/business/20131202/185208315/Law-Ending-Gazproms-Gas-Export-Monopoly-Enters-Into-Force.html
http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-monitor-issue-47-april-2015-015/
http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-monitor-issue-47-april-2015-015/
http://www.gazpromexport.ru/en/statistics/
http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/
http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-monitor-issue-47-april-2015-015/
http://shop.gpf-europe.com/products/id/egf-gazprom-monitor-issue-47-april-2015-015/
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Tablo 1 – Doğal Gaz İthalat Miktarları ve Tüketim İçerisindeki Oranlar 

 

Tablo 1’den görüleceği üzere özellikle soruşturma kapsamındaki 8 üye 

devlette Gazprom’dan ithal edilen doğal gazın toplam tüketim içerisindeki 

payının neredeyse yüzde 100’e ulaştığı görülmektedir. Bu bağlamda bu oran 

Estonya’da yüzde 100, Litvanya’da yüzde 100, Letonya’da yüzde 100, Çek 

Cumhuriyeti’nde yüzde 100, Bulgaristan’da yüzde 85,5, Slovakya’da yüzde 

85, Polonya’da yüzde 64 ve Macaristan’da yüzde 45,8 düzeyindedir. Buna 

karşın aynı oran Almanya’da yüzde 40, İtalya’da yüzde 25, Fransa’da yüzde 

14,5, Hollanda’da yüzde 4,8 ve Belçika’da yüzde 1,5 düzeyinde kalmıştır. 

Ayrıca Tablo 1’den çıkan diğer bir sonuç da Gazprom’dan yapılan ithalat 

miktarları ile Rus gazının toplam tüketim içerisindeki oranları arasında 

doğrudan bir çıkarım yapmanın mümkün olmadığıdır. Başka bir ifadeyle, iki 

farklı ülkenin Gazprom’dan yaptığı ithalat miktarı aynı olsa bile o ülkelerde 

Gazprom’dan alınan doğal gazın tüketim içerisindeki oranları birbirlerinden 

ciddi biçimde farklılaşabilmektedir. Örneğin Gazprom’dan 30 milyar m3’ten 

fazla doğal gaz alımı yapan Almanya’nın, Rus gazına yüzde 100 bağımlı 

olmadığı, buna karşın Gazprom’dan sadece 0,62 milyar m3 doğal gaz ithal 

eden Estonya’nın toplam tüketim içerisindeki Rus gazının oranının yüzde 100 

olduğu görülmektedir. 
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Buna ek olarak, 200651 ve 200952 yıllarında Rusya ile Ukrayna arasında 

yaşanılan siyasi krizlerin AB ülkelerini doğal gazsız bıraktığı tecrübe 

edilmiştir. Rusya’dan Avrupa’ya doğal gaz taşıyan boru hatlarının önemli bir 

bölümü Ukrayna ve Belarus topraklarından geçtiğinden AB’nin tükettiği 

toplam gazın yüzde 50’sinden fazlası bu iki ülkeden transit gelmektedir.53  

Orta ve Doğu Avrupa’daki üye devletlere ithalat çoğunlukla Ukrayna ve 

Belarus üzerinden yapılmaktadır. Her ne kadar Rusya ile doğrudan boru 

hatları bulunsa da (örneğin Rusya ile Almanya arasındaki “Kuzey Akımı” 

(Nord Stream)), Batı Avrupa’ya ulaşan gazın önemli bir bölümü de yine 

Ukrayna ve Belarus’tan transit gelmektedir. Dolayısıyla bu durumdan Orta ve 

Doğu Avrupa’daki ülkeler kadar Batı Avrupa’daki ülkeler de etkilenmektedir. 

Gazprom’un gücünü arttıran diğer bir unsur da sahip olduğu boru hatlarının, 

özellikle Orta ve Doğu Avrupa’daki üye devletlerin yerel ağları ile olan 

arabağlantısının düşük olmasıdır. Zamanında Sovyet planlayıcılar tarafından 

tasarlanan, Doğu Avrupa’dan Batı Avrupa’ya uzanan boru hatları üzerinde 

çok fazla ara bağlantı imkânı bulunmamaktadır ve bu hatlar Gazprom’un 

kontrolündedir.54 Dolayısıyla 40 yılı aşkın bir süredir Avrupa’nın “sadık” doğal 

gaz tedarikçisi olan Gazprom’un, aynı zamanda Avrupa’yı kısa dönemde 

doğal gazsız bırakma gücü bulunmaktadır. 

D. Soruşturma Gerçekten Siyasi Olabilir Mi? 

Aslen hukuki bir kurum olan soruşturmaların (veya yargılamaların) siyasi 

olduğu, siyasi gerekçelerle gerçekleştirildiği iddiası belki ülkemizde kolayca 

tartışma zemini bulabilecek bir durumdur. Ancak hukukun üstünlüğü ilkesinin 

egemen olduğu, hukuk kuralları karşısında herkese eşit davranıldığı ve 
                                                 

51 2006 enerji krizi, Rusya ile Ukrayna arasında Ukrayna’nın doğal gaz bedelini ödememesi 
ve kendisine ayrılan kapasiteden daha fazla gaz çekmesi nedeniyle doğmuştur. Mart 2015’te 
başlayan süreçte Rusya 1 Ocak 2006 tarihinde vanayı kapatmıştır. Kısa süre içerisinde 
durum çözüme kavuşturulmuş ve 4 Ocak tarihinde gaz akışı başlamıştır. Daha fazla bilgi için 
bkz. Stern, J. (2006) “The Russian-Ukrainian gas crisis of January 2006”, Oxford Institute for 
Energy Studies, <http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2011/01/Jan2006-
RussiaUkraineGasCrisis-JonathanStern.pdf> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
52 2009 enerji krizi, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz transit sözleşmesinde 2009 yılı 
için uygulanacak fiyat üzerinde tarafların anlaşamamasından kaynaklanmıştır. Sözleşmenin 
süresinin dolmasıyla birlikte Rusya 1 Ocak 2009 tarihinde vanayı kapatmış ve 16 üye devlete 
olan gaz akışı 7 Ocak’ta sona ermiştir. Gaz akışı ancak 20 Ocak tarihinde tarafların yeni bir 
sözleşme imzasıyla birlikte başlayabilmiştir. Uğranılan ekonomik zararlar bir tarafa Doğu 
Avrupa ülkelerinin bir bölümünde insanlar evlerini dahi ısıtamamışlardır. 2009 krizinin 
sonuçları 2006 krizinden ağır olmuş ve Avrupa yaklaşık iki hafta boyunca doğal gazsız 
kalmıştır. 2009 krizinin ardından AB’de enerji arz güvenliği tartışmaları hız kazanmıştır. Daha 
fazla bilgi için bkz. Pirani, S., Stern, J. ve Yafimava, K. (2009) “The Russo-Ukrainian gas 
dispute of January 2009: a comprehensive assessment”, Oxford Institute for Energy Studies, 
<http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/NG27-
TheRussoUkrainianGasDisputeofJanuary2009AComprehensiveAssessment-
JonathanSternSimonPiraniKatjaYafimava-2009.pdf> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
53 Pirani, S. et al (2014) “What the Ukraine Crisis Means for Gas Markets”, Oxford 
Institute for Energy Studies, <http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-
content/uploads/2014/03/What-the-Ukraine-crisis-means-for-gas-markets-GPC-3.pdf> 
(Erişim tarihi: 20.11.2015). 
54 Riley (2012), s.3. 

http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2011/01/Jan2006-RussiaUkraineGasCrisis-JonathanStern.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2011/01/Jan2006-RussiaUkraineGasCrisis-JonathanStern.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/NG27-TheRussoUkrainianGasDisputeofJanuary2009AComprehensiveAssessment-JonathanSternSimonPiraniKatjaYafimava-2009.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/NG27-TheRussoUkrainianGasDisputeofJanuary2009AComprehensiveAssessment-JonathanSternSimonPiraniKatjaYafimava-2009.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/NG27-TheRussoUkrainianGasDisputeofJanuary2009AComprehensiveAssessment-JonathanSternSimonPiraniKatjaYafimava-2009.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/03/What-the-Ukraine-crisis-means-for-gas-markets-GPC-3.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/03/What-the-Ukraine-crisis-means-for-gas-markets-GPC-3.pdf
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bireylerin savunma haklarına saygı duyulduğu AB düzeyinde, belli bir hukuk 

kuralının ihlali iddiasıyla açılan bir soruşturmanın siyasi olduğu iddiasının 

üzerinde durulmaya dahi değmeyebilir. Yine de, benzer bir iddia Gazprom 

soruşturmasında gündeme gelmiştir. Hatta bazı akademik çalışmalarda da 

soruşturmanın gerçekten siyasi olup olmadığı tartışılmıştır.55 Aslında 

Gazprom, soruşturmanın siyasi olduğunu doğrudan ifade etmese de 

Komisyon’un yargı yetkisini tanımamaktadır. Özellikle Gazprom’un 

uluslararası hukuka vurgu yapmasının bir gerekçesi vardır: Gazprom, 

uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade ederek, 

(uluslararası hukukun AB hukukundan daha geniş bir yelpazeye sahip 

olduğunu düşündüğü için) AB hukukunda açılan soruşturmanın ancak siyasi 

olabileceğini ima etmektedir. Ancak Gazprom’un Komisyon’un yargı yetkisi 

dışında olduğu iddiası hukuki temelden yoksundur; AB rekabet hukukunda 

“sınır ötesi uygulama” (extra-territoriality) ilkesi benimsenmiştir.56 Vestager de 

açıkça Gazprom’un AB’nin kurallarına tabi olduğunu dile getirmiştir.57 

Soruşturmanın siyasi olduğu düşünülüyorsa bunun nedeni Komisyon değil, 

Gazprom tarafından oluşturulan soruşturmanın siyasi olduğu algısıdır. 

Özellikle de Rus hükümetinin onayı olmaksızın Gazprom’un Komisyon ile 

işbirliği yapamayacağına ilişkin yasal düzenleme bu sonucu doğurmaktadır. 

Zira Komisyon, 2007 Enerji Sektör Araştırması Raporu’yla birlikte doğal gaz 

piyasalarında proaktif bir rol almaya başlamış ve AB enerji devleri hakkında 

birbiri ardına kararlar vermiştir. Bu kararlar yakından incelendiğinde aslında 

Komisyon’un işe Batı Avrupa’dan başladığı, yavaş yavaş Orta ve Doğu 

Avrupa’ya doğru ilerlediği ortaya çıkmaktadır. Örneğin 2007 sonrası enerji 

sektörüne ilişkin verilen ilk karar 2008 tarihinde Belçikalı enerji devi Distrigaz 

                                                 
55 Bkz. Sartori (2013), s.2-3 ve 12 (“From the EU’s perspective, the investigation into 
Gazprom is a legally due action, whose rationale is to ensure fair competition in the 
European gas market… By contrast, Russia sees the antitrust move as a political ‘attempt… 
to pressure Gazprom and influence prices and the result of commercial negotiations’… In 
ordinary energy antitrust cases, the EC generally reaches compromise solutions through the 
adoption of ‘commitment decisions’… But this investigation is of a different nature, because 
of both its magnitude and its political implications.”) (vurgu tarafımızca eklenmiştir). Ayrıca 
bkz. Boersma, T. (2015) “Can the EU turn Gazprom into Google?”, Brookings Blog 23 Nisan 
2015, <http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/04/23-eu-gazprom-
google-boersma> (Erişim tarihi: 20.11.2015) (“Of course, in the current political climate it is 
difficult to see this as a regular antitrust case, but that is exactly how it should be assessed.”) 
(vurgu tarafımızca eklenmiştir). 
56 Rekabet hukuku bağlamında sınır ötesi uygulama (kimi zaman “etki doktrini” olarak da 
isimlendirilmektedir), belli bir rekabet ihlalinin bir devletin sınırları içerisinde etkisini 
göstermesine karşın kaynağının o devletin sınırları dışarısında olması durumunda ilgili 
devletin rekabet kanunlarının yabancı unsur içeren bu olaya uygulanmasıdır. 1988 tarihli 
Wood Pulp I kararından bu yana AB rekabet hukukunun sınır ötesi uygulanamayacağına 
ilişkin itirazlar kabul görmemiştir. Case C-89/85 Wood Pulp I [1988] ECR 5193. Konu 
hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dabbah, M. (2010) International and Comparative 
Competition Law, Cambridge University Press, İngiltere, Bölüm 8. 
57 Bkz. Komisyon’un Basın Duyurusu, “Antitrust: Commission sends Statement of Objections 
to Gazprom for alleged abuse of dominance on Central and Eastern European gas supply 
markets ”, IP/15/4828, Brüksel 22 Nisan 2015 (“All companies that operate in the European 
market – no matter if they are European or not – have to play by our EU rules.”) 

http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/04/23-eu-gazprom-google-boersma
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/04/23-eu-gazprom-google-boersma
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hakkındaki karardır.58 Daha sonra rota, 2009-2010 yıllarında Almanya, 

Fransa, İtalya ve İsveç’e çevrilmiştir.59 2013 yılına gelindiğinde Komisyon, 

Çek enerji devi CEZ hakkında karar vermiştir.60 2014 yılında OPCOM 

kararıyla inceleme Romanya’ya ulaşmış61 ve Bulgar enerji devi BEH 

hakkında soruşturma başlatılmıştır.62 Dolayısıyla Gazprom soruşturması da 

doğal gaz piyasalarında dönüşüm süreci bağlamında bir aşama, belki de en 

son halka, olarak değerlendirilmelidir. 

Son olarak değinilmesi gereken bir konu da soruşturmanın AB’nin geleceğine 

olan etkileridir. Orta ve Doğu Avrupa’da yer alan üye devletler, AB’nin en yeni 

üyeleri arasındadırlar.63 Birliğe üye olmakla birlikte bu devletler egemenlik 

yetkilerinden bir bölümünü, bu arada Birlik düzeyinde görülen rekabet 

ihlallerini soruşturma yetkisini, Komisyon’a devretmişlerdir. Şimdi bu devletler 

Gazprom’un rekabet ihlali oluşturduğu iddia edilen davranışlarından en çok 

zararı görmektedirler. Örneğin doğal gaz ihtiyacını tamamen Gazprom’dan 

karşılayan Litvanya, Komisyon’a Gazprom soruşturmasını başlatan şikayet 

başvurusunda bulunmuş, hatta Litvanya Cumhurbaşkanı Gazprom’a 

soruşturma raporu gönderilmesini Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 

memnuniyetle karşılamıştır.64 Yukarıda da ifade edildiği üzere Batı 

Avrupa’daki üye devletlerin arz çeşitliliği yüksekken, Orta ve Doğu 

Avrupa’daki üye devletlerde yüksek olan Rus gazına olan bağımlılıktır. Bu 

nedenle soruşturmanın sonucunda Komisyon Gazprom’a karşı yumuşak bir 

tavır takınırsa, yeni üye devletlerin gözünde “AB projesine” olan inanç 

sorgulanır duruma gelecektir.65 Geçmişte Microsoft,66 Intel,67 Rambus68 

                                                 
58 Case COMP/B-1/37.966 Distrigaz [2008] OJ C9/8. 
59 Case COMP/39.388 German Electricity Wholesale Market [2009] OJ C36/8; Case 
COMP/39.389 German Electricity Balancing Market [2009] OJ C36/8; Case COMP/39.402 
RWE Gas Foreclosure [2009] OJ C133/10; Case COMP/39.316 Gaz de France [2010] OJ 
C57/13; Case COMP/39.386 Long-term Contracts France [2010] OJ C133/5; Case 
COMP/39.351 Swedish Interconnectors [2010] OJ C142/28; Case COMP/39.317 E.ON Gas 
[2010] OJ C278/9; Case COMP/39.315 ENI [2010] OJ C352/8. 
60 Case AT.39727 CEZ [2013] OJ C251/4. 
61 Case AT.39984 Romanian Power Exchange / OPCOM [2014] OJ C314/7. 
62 Komisyon’un Basın Duyurusu, “Antitrust: Commission sends Statement of Objections to 
Bulgarian Energy Holding for suspected abuse of dominance on Bulgarian wholesale 
electricity market”, IP/14/922, Brüksel 12 Ağustos 2014; Komisyon’un Basın Duyurusu, 
“Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Bulgarian Energy Holding and 
subsidiaries for suspected abuse of dominance on Bulgarian natural gas markets”, 
IP/15/4651, Brüksel 23 Mart 2015. 
63 Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya 1 Mayıs 
2004 tarihi itibarıyla AB’ye üye olmuşlardır. Bulgaristan ise 2007 yılında AB’ye katılmıştır. 
Kasım 2015 tarihi itibarıyla AB’ye üye olan devletlerin sayısı 28’e ulaşmıştır. 
64 Aynı zamanda Litvanya’nın ilk kadın Cumhurbaşkanı olan Dalia Grybauskaitė, Gazprom’a 
soruşturma raporu gönderilen 22 Nisan 2015 tarihinde attığı bir tweette “En sonunda AB 
Komisyonu Gazprom’un devam eden hakim durumunu kötüye kullanmasına karşı görev 
üstlendi. Kremlin’in siyasi ve enerji şantajına geçit yok” ifadelerini kullanmıştır. Martyniszyn, 
M. (2015b) “The EU’s case against Gazprom is about far more than business”, 
<http://theconversation.com/the-eus-case-against-gazprom-is-about-far-more-than-business-
40773> (Erişim tarihi: 20.11.2015). 
65 ibid. 

http://theconversation.com/the-eus-case-against-gazprom-is-about-far-more-than-business-40773
http://theconversation.com/the-eus-case-against-gazprom-is-about-far-more-than-business-40773
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IBM69 gibi ABD teknoloji devlerine karşı “acımasız” olan (halihazırda da 

Google70 ve Qualcomm71 hakkında devam eden soruşturmaları bulunan) 

Komisyon’un, Rus doğal gaz devi Gazprom önünde de “diz çökmemesi” 

gerekmektedir. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Kimi yazarlarca “yüzyılın rekabet soruşturması”, “titanların savaşı” veya 

“AB’nin en büyük mücadelesi” olarak da nitelendirilen Gazprom soruşturması, 

2007 Enerji Sektör Araştırması Raporu’nun ardından doğal gaz piyasalarında 

yaşanan dönüşüm sürecinde  E-ON, RWE, GdF, EdF, ENI, Distrigaz, CEZ ve 

BEH gibi AB enerji devlerine karşı Komisyon’un başlattığı soruşturmalardan 

yalnızca birisidir. Ancak soruşturma sürecinde Gazprom ve Rusya’nın 

birtakım tavır ve davranışları nedeniyle soruşturma AB ile Rusya’yı siyasi 

arenada da karşı karşıya getirmiştir. 2012 yılında açılan soruşturmada ilk 

hamleyi Rusya yapmış ve Gazprom’un Komisyon ile işbirliğini Rus 

hükümetinin onayına bağlamıştır. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra Nisan 

2015 tarihinde Komisyon, Gazprom’a soruşturma raporu göndererek 

soruşturmadan geri adım atmadığını göstermiştir. “Titanların savaşı”na 

benzeyen bu soruşturmada her iki tarafın da kaybedeceği çok şey 

bulunmaktadır: Gazprom’suz bir tedarik zinciri, AB’de doğal gaz arz güvenliği 

açısından risk oluşturacaktır. Benzer bir biçimde, AB’siz bir müşteri portföyü 

de Gazprom’un ticari çıkarları açısından son derece zedeleyici olacaktır. 

Sonucunun ne olacağı oldukça merak edilen Gazprom soruşturması, AB 

rekabet hukukunda “yüzyılın rekabet soruşturması” olarak nitelendirilmeyi 

fazlasıyla hak etmektedir. 

                                                                                                                                                    
66 Komisyon Microsoft’a, Windows Media Player’ı Windows işletim sistemine bağlamak ve 
sunucu işletim sistemleri için gereken ara işlerlik bilgilerini rakiplerine vermeyi reddetmek 
suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 2004 yılında 497 milyon Euro idari 
para cezası vermiştir. Case COMP/C-3/37.792 Microsoft [2004] OJ L32/23. Bu kararın 
gereğini yerine getirmediğinden dolayı Microsoft’a ayrıca 899 milyon Euro’luk bir para cezası 
daha kesilmiştir. 2013 yılında da Komisyon Microsoft’a, daha önce taahhüt ettiği gibi Internet 
Explorer’ı Windows işletim sistemine bağlamama ve tüketiciler için bir seçim ekranı koyma 
yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle 561 milyon Euro idari para cezası vermiştir. 
Bkz. Komisyon’un Basın Duyurusu, “Antitrust: Commission fines Microsoft for non-
compliance with browser choice commitments”, IP/13/196, Brüksel 6 Mart 2013. 
67 Komisyon Intel’e, indirim sistemleri ve doğrudan ödemeler yoluyla hakim durumunu kötüye 
kullandığı gerekçesiyle 2009 yılında 1,06 milyar Euro tutarında rekor bir idari para cezası 
vermiştir. Case COMP/C-3/37.990 Intel [2009] OJ C227/07. 
68 Rambus, ürettiği RAM’ler üzerindeki patentlerin telif ücretleri için beş yıl boyunca 
Komisyon’un azami sınırlar belirlemesini taahhüt etmiştir. Case COMP/38.636 Rambus 
[2010] OJ C30/17.  
69 IBM, ürettiği yedek parçaların fiyatlarını makul ve ayrımcı olmayacak biçimde belirlemeyi,  
iki yedek parça için sabit bir fiyat uygulamayı ve bunların denetleyecek bir birim kurmayı 
Komisyon’a taahhüt etmiştir. Case COMP/39.692 IBM Maintenance Services [2012] OJ 
C18/6. 
70 Komisyon’un Basın Duyurusu, “Antitrust: Commission probes allegations of antitrust 
violations by Google”, IP/10/1624, Brüksel, 30 Kasım 2010. 
71 Komisyon’un Basın Duyurusu, “Antitrust: Commission opens two formal investigations 
against chipset supplier Qualcomm”, IP/15/5383, Brüksel 16 Temmuz 2015. 
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Gazprom’a yöneltilen iddialar arasında (i) aşırı fiyatlama ve doğal gaz fiyatını 

petrol fiyatına endekslemek, (ii) yeniden satış ve ihracat yasakları suretiyle 

sınır ötesi ticareti kısıtlamak ve (iii) bazı üye devletlere gaz akışını birtakım 

boru hattı yatırımlarına katılma şartına bağlamak suretiyle hakim durumunu 

kötüye kullanmak yer almaktadır. Aşırı fiyatlamaya ilişkin son yıllarda AB 

rekabet hukukunda herhangi bir ihlal kararının verilmemiş olması, aşırı 

fiyatlamanın ispatında kullanılan ekonomik değer testinin ilk aşamasını 

oluşturan maliyet hesaplaması önünde doğal gaz piyasasının yapısal 

özellikleri sonucu birtakım güçlüklerin bulunması ve doğal gaz fiyatlarının 

endekslendiği petrol fiyatlarında soruşturma süreci boyunca ciddi bir düşüşün 

yaşanması, aşırı fiyatın ispatı noktasında Komisyon’un işini zorlaştıracaktır. 

Muhtemelen aşırı fiyatlama ve endeksleme iddiaları birbirlerini destekleyecek 

biçimde birlikte ele alınacaktır. Gazprom’un üye devletlerarası sınır ötesi 

doğal gaz ticaretini kısıtlaması ve AB doğal gaz pazarını bölümlere ayırması 

ise tek pazar entegrasyonu amacı ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle 

Komisyon aşırı fiyatlama yerine kolayca tek pazar entegrasyonuna 

aykırılıktan ilerlemeyi tercih edebilir. Gaz akışının yatırımlara bağlanması 

noktasında ise Gazprom’un haklı bir gerekçesinin bulunmadığı görülmektedir. 

Sonuç olarak hukuken Komisyon’un “elinin güçlü olduğu” anlaşılmaktadır. 

Güçlü hukuki zeminine rağmen soruşturmanın “AB’nin en büyük mücadelesi” 

olarak nitelendirilmesi dikkat çekicidir. Bunun nedenleri arasında Gazprom’un 

Komisyon’un yargı yetkisini tanımaması, Komisyon ile işbirliği yapma yoluna 

gitmemesi ve soruşturmanın siyasi olduğu algısı oluşturması yer almaktadır. 

Soruşturmanın siyasi olduğu iddia ediledursun doğal gaz piyasalarında 

dönüşüm süreciyle amaçlananlar ile Gazprom’un soruşturma konusu 

davranışlarıyla yol açtığı sonuçlar arasındaki fark ortadadır: Düşük 

(rekabetçi) fiyatlar yerini aşırı fiyatlara bırakmış, sınır ötesi ticaret gelişeceği 

yerde daha da kısıtlanmış, ulusal sınırların ortadan kalktığı AB çapında bir 

doğal gaz pazarının oluşması amaçlamışken üye devletlerin ulusal sınırlar 

asıl belirleyici hale gelmiş, alt pazarda rekabetin sağlanması amacına aykırı 

olarak halihazırdaki sınırlı rekabet imkanları dahi ortadan kalkmış ve son 

olarak ilgili pazarda yerleşik teşebbüsler arası yoğunlaşmanın azaltılması 

gerekirken dikey bütünleşik Gazprom’un pazar gücü daha da artmıştır. Doğal 

gaz dönüşüm sürecinden beklenen amaçların gerçekleşebilmesi için 

Gazprom’un Üçüncü Enerji Paketi’yle uyumunun sağlanması gerekecektir. 

“Amaç” bu olmakla birlikte “aracın” ne olacağı, başka bir deyişle 

soruşturmanın ihlal yoluyla mı, yoksa taahhüt yoluyla mı sona erdirileceği, 

önümüzdeki dönemde belli olacaktır. 

Birinci seçenek olarak Komisyon, Gazprom hakkında ihlal prosedürünü 

işletebilir. Bu durumda Gazprom’a bir önceki mali yıldaki cirosunun yüzde 

10’una kadar bir idari para cezası -ki bu ceza milyar dolarları bulabilecektir- 

verilebilir, Gazprom’un rekabet ihlaline yol açan davranışlarını sona 
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erdirmesine hükmedilebilir, ihlalden zaran görenler üye devlet 

mahkemelerinde özel hukuk hükümleri uyarınca tazminat davaları açabilir, 

üye devlet rekabet otoriteleri ulusal rekabet kurallarının ihlali gerekçesiyle 

Gazprom hakkında benzer soruşturmalar başlatabilir ve idari para cezaları 

verebilir, son olarak Gazprom idari para cezasının tahsili amacıyla üye 

devletlerin sınırları içerisindeki varlıklarını (assets) kaybedebilir. Yine de 

tarafların uzlaşarak soruşturmayı taahhüt yoluyla sona erdirmesinin daha 

olası olduğu düşünülmektedir. Gerilen siyasi ilişkiler de düşünüldüğünde 

soruşturma taahhüt yoluyla sona erdirilerek hem Komisyon’un, hem de 

Gazprom’un hassasiyetleri gözetilebilir. Bu durumda Gazprom herhangi bir 

ceza almayacak ve Gazprom’un hakim durumunu kötüye kullandığından 

bahsedilemeyecektir. Ancak Gazprom AB pazarına doğal gaz satmaya 

devam edebilmek için yeniden satış ve ihracat yasakları içeren, uzun dönemli 

ve petrol fiyatına endeksli doğal gaz tedarik sözleşmelerine dayanan satış 

politikasını değiştirmek zorunda kalacaktır. 
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TÜRKİYE DOĞAL GAZ PİYASALARINDA DİKEY 

BÜTÜNLEŞME VE REKABET KURUMU1 

Cemal Ökmen Yücel (coyucel@rekabet.gov.tr) 

 

1. Giriş 

Türkiye’de enerji piyasalarının serbestleşmesi oldukça meşakkatli bir süreçtir. 

Doğal gaz açısından bu süreci –elektrik piyasalarına benzer bir şekilde- 2001 

yılında yapılan reformlar kapsamında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu (4646 sayılı Kanun) ile başlatmak yerinde olacaktır. 4646 sayılı 

Kanun, doğal gaz piyasalarının serbestleştirilmesini, doğal gazın sürekli, 

ucuz ve yeterli, kaliteli ve çevre ile uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına 

sunulmasını, rekabet ortamında faaliyet gösterecek şeffaf ve finansal açıdan 

istikrarlı bir doğal gaz piyasasının oluşturulmasını amaçlamakta ve bu 

amaçlar doğrultusunda piyasada EPDK tarafından bağımsız bir düzenleme 

ve denetimin sağlanmasını öngörmektedir. Bu çerçevede kamu ağırlığının 

olduğu doğal gaz faaliyetleri için özel sektör oyuncularına piyasaya giriş 

imkânı verilmiştir. Bu kanun ile BOTAŞ’ın doğal gaz ithalatı, dağıtımı, satışı 

ve fiyatlandırması konusundaki yasal tekel de sonlandırılmıştır. 

4646 sayılı Kanun’un ile BOTAŞ kontrolünde bulunan şehir içi dağıtım 

teşebbüslerinin özelleştirilmesi öngörülmüş; sıfırdan inşa edilecek gaz 

dağıtım bölgelerinde EPDK tarafından gerçekleştirilecek ihaleler kapsamında 

özel şirketlerin faaliyet göstermesi planlanmıştır. Bu doğrultuda EPDK 

tarafından yapılan doğal gaz dağıtım ihaleleri sonucunda ülke içinde birçok 

şehirde ve bölgede doğal gaz dağıtım şebekeleri oluşturulmuş ve 

yaygınlaştırılmıştır. Nitekim 2015 yılı başı itibarıyla 75 ilde doğal gaz dağıtımı 

yapan toplam 69 doğal gaz dağıtım şirketi bulunmaktadır2. 

4646 sayılı Kanun, doğal gaz tüketicilerinin tedarikçilerini seçme serbestisine 

kavuşması yönünde de düzenlemeler getirmiş ve yıllık doğal gaz tüketimi bir 

milyon m³’ten fazla olan kullanıcıların serbest tüketici olacağını; söz konusu 

limitin, tüm tüketicilerin serbest tüketici olması ilkesi çerçevesinde zamanla 

aşağı çekilmesinde EPDK’nın yetkili olduğunu düzenlemiştir. Bu yetki 

çerçevesinde yıllar itibarıyla düşürülen serbest tüketici limiti 2015 yılı için 

evsel tüketicilere yönelik olarak 75.000 m³ olarak belirlenmiş olup tüketim 

miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi 

sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici sayılmıştır.3 

                                                 
1 Bu çalışmada yer alan görüş ve değerlendirmeler Rekabet Kurumu’nu bağlamamaktadır. 
2 http://www.gazmer.com.tr/haberler/enerji-dergisi-subat-2015/170  
3 EPDK’nın 26/12/2014 tarihli VE 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18.12.2014 tarih 
ve 5362 sayılı kararı doğrultusunda. 

../Downloads/coyucel@rekabet.gov.tr
http://www.gazmer.com.tr/haberler/enerji-dergisi-subat-2015/170
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Bahse konu reform sürecindeki en önemli unsurlardan biri de yakın zamana 

kadar Türkiye’ye doğal gaz tedarikinde tek teşebbüs olan BOTAŞ dışında 

yeni şirketlerin girmesine yönelik faaliyetlerdir. 4646 sayılı Kanunda 

öngörülen kontrat devri mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilen ihale 

sonucunda Shell Enerji A.Ş. (Shell) 2007 yılında, Bosphorus Gaz Corporation 

A.Ş., (Bosphorus) Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Enerco) ve Avrasya 

Gaz A.Ş. (Avrasya) 2009 yılında ithalat ve toptan satış faaliyetine başlamıştır. 

Daha sonraki süreçte Akfel, Kibar Holding, Batı Hattı kontrat devralmak 

suretiyle ithalatçı hale gelmişlerdir.  

Bu süreçte bazı doğal gaz dağıtım bölgelerinin özelleştirmeleri ve mezkur 

kontrat devirleri birer birleşme/devralma olarak Rekabet Kurumu 

denetiminden geçmiştir. Ele alınan bu işlemlerde dikkat çeken bir unsur da 

Rus Gazprom’un çeşitli devralmalar yoluyla yukarıda anılan bazı doğal gaz 

ithalatçı şirketlerdeki ortaklığını ilerletmesidir. Türkiye doğal gaz ihtiyacının 

büyük bir bölümünü kaynak olarak karşılayan Gazprom’un aynı zamanda 

ülke içi piyasalarda pazar paylarına sahip olması, diğer bir deyişle dikey 

bütünleşmeye yönelik işlemleri dikkat çekicidir. Aşağıda öncelikle rekabet 

hukuku kapsamında birleşme devralmalar ile dikey bütünleşmelere yaklaşım 

ele alınacak; ardından Türkiye doğal gaz sektöründeki dikey bütünleşmelerin 

nasıl değerlendirildiği konu edilecektir. 

2. Birleşme ve Devralmalara Rekabet Hukuku Yaklaşımı 

Bilindiği üzere, dünyada olduğu gibi, ülkemizde rekabet hukuku, daha doğru 

bir deyişle rekabet kanunu üç temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlar (1) 

kartellerin ve teşebbüsler arası anlaşmaların rekabet kısıtlanmasının 

önlenmesi ve/veya düzenlenmesi (muafiyet rejimi) (2) hakim durumda 

bulunan teşebbüslerin bu hakim durumlarını kötüye kullanmalarının 

önlenmesi ve (3) teşebbüslerin birleşme veya devralmalarla hâkim duruma 

gelmelerinin önlenmesi. Doğaldır ki bunlar dışında rekabet sunuculuğu gibi 

piyasalarda rekabet kültürünün oluşması ve yerleşmesini hedefleyen 

faaliyetler de mezkur kanunun temel unsurlarından sayılabilir. 

Birleşme ve devralmaların kontrolü rekabet hukukunun öncül (ex-post) 

uygulamalarındandır. Bu işlemler; bir şirketin başka bir şirketin kontrolünü 

devralması ya da iki farklı şirketin birleşerek bir bütün haline gelmesi veya iki 

farklı şirketin ortak bir girişim kurması gibi vakalarla karşımıza 

çıkabilmektedir. İş dünyasında oldukça sık olarak görülen bu birleşme ve 

devralma işlemleri için temel motivasyonlar aşağıdaki gibi sıralanabilecektir:4 

                                                 
4 Jones, A., B. E. Suffrin EC Competition Law: Text, Cases, and Materials, Oxford University 
Press (2008) sayfa 943. Birleşme ve devralmalar ile ürünlerin çeşitlenmesi, kalitelerinin 
geliştirilmesi ve hatta yeni teknolojilerin ortaya çıkması da mümkün hale gelebilmektedir. 
Benzer avantajlar devralmalar ile kontrol ettiği teşebbüsü başka bir kişiye devreden 
girişimciler için de geçerlidir. Bu tür işlemler, girişimcilerin faaliyet gösterdiği piyasadan 
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 Etkinlik: Birleşme sonrası temel amaçlardan biri şirketlerin mal ve hizmet 

üretiminde ölçek ve kapsam ekonomisi sağlamaktır. Özellikle üretim 

maliyetinin yüksek olduğu sektörlerde minimum üretim ölçeğini sağlamak 

önemli avantajlar sağlayabilmektedir. Benzer şekilde satış gücünün 

genişletilmesi, ortak üretim bandından daha çeşitli ürün sunulması gibi 

operasyon etkinlikleri de beklenen etkinlik artışlarındandır. 

 Piyasadan Çıkış Bariyerleri: Birçok yatırımcı için piyasalara yapılacak 

yatırımları motive eden bir unsur da gerektiğinde piyasadan çıkabilme 

olasılığıdır. Sahip oldukları teşebbüslerin devredilebilmesi esasında bir 

piyasadaki yatırımları da güdüler. 

 İflas Durumu ve İstihdam: İflas halinde olan ya da mali durumu kötüleşmiş 

firmalar için de devirler hem firmanın devamlılığını sağlamakta hem de o 

teşebbüsün çalışanlarının işsiz kalmasını önleyebilmektedir. 

 Ulusal Sanayi Politikaları: Bazen piyasaların bütünleşmesi ya da ulusal 

şampiyonlar için ihtiyaç duyulan sanayi politikalarının bir parçası olarak 

devralmaların olumlu katkı yapabildiği görülmektedir. 

Bu tür faydaları olan birleşme/devralma işlemleri yukarıda yer verilen 

faydalarının yanında etkilediği piyasada yapısal değişiklikler de 

yaratmaktadır. Piyasadaki pazar gücünün değişmesi ya da rakip sayısının 

azalması gibi bu tür değişiklikler rekabetçi dinamikleri de etkileyerek 

rekabetin zarar görmesi sonucunu ortaya çıkarabilmektedir. Bu çerçevede 

birleşme/devralmaların rekabet hukukuna konu edilmesinin temel sebeplerine 

ise aşağıda yer verilmektedir. 

 Rekabetin hâkim durum nedeniyle kısıtlanması kaygısı (tek taraflı): 

Birleşme ve devralmalar sonucunda rekabeti sınırlanmasına neden olacak 

şekilde  

o hâkim durum ya da durumların oluşması ya da 

o mevcut hâkim durumun güçlenmesi  

rekabet hukukunun müdahalesine ihtiyaç doğurmaktadır. Devralmalar yoluyla 

rakiplerinin kontrolünü ele geçiren ve büyüyen şirketler hâkim duruma 

gelebilmekte ya da zaten hâkim durumda olan şirketler bu güçlerini 

pekiştirmek üzere devralmalar yapabilmektedir. Esas amaç hâkim duruma 

gelmek olmasa bile etki olarak bahse konu durumlar ortaya çıkabilmektedir. 

Hâkim duruma gelen bir şirket, sahip olduğu pazar gücünü kötüye kullanarak 

rakiplerin dışlanması, üretim miktar ya da çeşidinin veya kalitenin 

                                                                                                                                                    
çıkmak ya da farklı piyasalara yoğunlaşmak için strateji değişikliğine gitmek gibi bir çıkış 
stratejisi olarak da kullanılabilmektedir. 
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kısıtlanması, aşırı fiyat vb. faaliyetlerle rekabete ve sonuç olarak toplumsal 

refaha zarar verebilecektir.  

 Koordinasyon doğurucu etkiler nedeniyle rekabetin kısıtlanma kaygısı 

(çok taraflı): Devralmalar sonucunda piyasadaki etkin rekabeti sağlayacak 

sayıda teşebbüsün sayısında azalma ile ortaya çıkan koordinasyon doğurucu 

etkiler de gündeme gelebilmektedir. Piyasada, örneğin, 5 tane teşebbüs 

sayısı en büyük iki firmanın birleşmesi ile 4’e indiğinde kalan teşebbüsler 

arası koordinasyon, açık ya da kapalı işbirlikleri ile rekabet açısından sıkıntılı 

oligopolistik davranışlar neticesinde üretim miktarı, fiyat rekabetinde eksilme 

ya da kalite kısıtlanması, çeşitliliğin azalması vb. gibi sonuçlar ortaya 

çıkabilmektedir. 

Bu iktisadi kaygılar dışında aşırı büyümüş şirketlerin sosyal ve politik 

gücünün ortaya çıkaracağı endişeler, bazı sektörlerdeki (basın gibi) 

çeşitliliğin ya da stratejik sektörlerdeki ulusal çıkarların daha önemli olması 

gibi kaygılar da çeşitli ülkelerdeki kamu otoritelerinin birleşme devralmalara 

yaklaşımını hassas kılabilmektedir. 

Bu tür iktisadi avantaj ve dezavantajların denetlenmesi için rekabet 

hukukunda bir inceleme ve izin mekanizması öngörülmüştür. Bu çerçevede 

4054 sayılı Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrası ile rekabeti kısıtlayıcı etkiler 

doğuran birleşme veya devralmalar aşağıdaki şekilde yasaklanmıştır: 

“Bir veya birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim 

durumlarını güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında 

herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde 

azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir 

teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık 

paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi 

olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, 

devralması hukuka aykırı ve yasaktır.” 

Yukarıda yer verilen madde ve bu maddeye dayanarak çıkartılan tebliğler 

neticesinde belirli ciro eşiklerinin üzerinde olan birleşme ve devralmalar için 

Rekabet Kurumuna bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu doğrultuda bildirilen 

işlemler kurulca incelenmekte ve rekabeti sınırlayıcı olan işlemlere izin 

verilmemekte ya da taraflarca sunulan çözümler (remedy) çerçevesinde 

yapısal ya da davranışsal şartlarla izinler verilmektedir. 

Birleşme ve devralmalar rekabet hukuku açısından aşağıda yer verildiği 

üzere üç kategoride sınıflandırılmıştır: 

 Yatay Yoğunlaşma:  

İlgili piyasanın aynı kademesinde faaliyet gösteren, birbirleriyle rekabet eden 

teşebbüsler arasındaki yoğunlaşmalar yatay yoğunlaşma olarak adlandırılır. 
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Yatay yoğunlaşmalarda, dikey ve karma yoğunlaşmaya göre rekabet 

üzerindeki olumsuz etkilerinin daha fazla olduğu kabul edilir. Zira 

yoğunlaşma sonrasında ilgili pazarda daha az sayıda teşebbüs kalır ve 

yoğunlaşma sonrası ilgili teşebbüsün pazar payı artar. Birbirine rakip iki 

ilaç şirketinin birleşmesi ya da bir elektrik üretim şirketinin başka bir üreticiyi 

devralması yatay yoğunlaşmalara örnek olarak verilebilecektir.  

 Karma (Konglomera)Yoğunlaşma: 

Tamamen farklı mal veya hizmet piyasalarında faaliyet gösteren 

teşebbüsüler arasında meydana gelir. Örnek: Bir otomobil üreticisinin 

süpermarket işleten bir şirketi devralması. 

 Dikey Bütünleşme: 

İlgili piyasada, ekonomik sürecin birbirini izleyen aşamalarında faaliyet 

gösteren ve rakip olmayan teşebbüsler arasında meydana gelen 

birleşme/devralmalar dikey bütünleşme olarak adlandırılır. Dikey 

bütünleşmeler fiyat ve fiyat dışı olmak üzere iki temel etkinlik yaratır.5 Fiyat 

etkinlikleri, dikey bütünleşik firmaların girdilere marjinal maliyetlerle 

erişebilmeleri ile sağlanabilmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan etkinlik ile daha 

ucuza daha çok miktarda ürün üretilebilmektedir. Benzer şekilde aşağı doğru 

entegrasyon ile ürünlerin alt piyasada satışı garantilenmekte ve bu 

piyasadaki müşteri tabanına doğrudan ulaşılarak kâr marjı arttırılabilmektedir. 

Fiyat dışı etkinlikler ise dikey entegrasyon sonrası ortaya çıkan koordinasyon 

artışından kaynaklanmaktadır. Firmalar dikey entegre bir sistemde üretim ve 

satışlarını çok daha kolay koordine edebilmektedirler.6 

Teşebbüslerin tedarik zincirindeki üst ya da alt kademelerdeki diğer şirketleri 

devralması ya da birleşme işlemleri gerçekleştirmesindeki temel amaçlar, 

özellikle enerji piyasaları açısından, aşağıdaki gibidir:7 

- arz-tedarik ya da satış-dağıtım güvenliğini sağlamak 

- işlem maliyetlerini azaltmak 

- koordinasyonda artış sağlamak 

- daha geniş müşteri tabanına ulaşmak 

- piyasadaki fiyat dalgalanmalarına karşı önlem sağlamak 

                                                 
5 OECD Policy Roundtables 2007 Vertical Mergers DAF/COMP(2007)21 
http://www.oecd.org/competition/mergers/39891031.pdf  
6OECD Policy Roundtables 2007 Vertical Mergers DAF/COMP(2007)21 
 http://www.oecd.org/competition/mergers/39891031.pdf  
7Gottfredson, M., J. Norton, J. Critchlow, A. Sinha How utilities should evaluate upstream 
and downstream integration, Bain Brief (2013) 
http://www.bain.com/publications/articles/how-utilities-should-evaluate-upstream-and-
downstream-integration.aspx  

http://www.oecd.org/competition/mergers/39891031.pdf
http://www.oecd.org/competition/mergers/39891031.pdf
http://www.bain.com/publications/articles/how-utilities-should-evaluate-upstream-and-downstream-integration.aspx
http://www.bain.com/publications/articles/how-utilities-should-evaluate-upstream-and-downstream-integration.aspx
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- kapsam ve ölçek ekonomilerini geliştirmek 

Dikey bütünleşmeler yarattığı etkinlikler nedeniyle genellikle rekabet 

açısından zararlı görülmemektedir. Bununla birlikte işlemin hâlihazırda pazar 

gücü yüksek olan bir teşebbüs tarafından gerçekleştirilmesi halinde, hâkim 

durumunu güçlendiren teşebbüsün diğer piyasadaki rakiplerine mal tedarikini 

kesmek, ayrımcılık yapmak vb. gibi davranışlar sonucu dışlayıcı etkiler, diğer 

bir değişle pazarı rakiplere kapama (foreclosure) etkileri ortaya çıkabilir. Buna 

ek olarak her iki piyasada belli bir pazar gücüne sahip olma sonucunda 

ortaya çıkan çifte fiyatlama (double marginalization) da piyasada dikkate 

alınması gereken rekabet karşıtı sonuçlar arasında gösterilebilecektir. 

3. Doğal Gaz Piyasalarında Dikey Bütünleşme ve Rekabet Kurumu 

Birçok piyasada olduğu gibi enerji piyasaları da özelleştirmeler ile hızlanan 

devralma ve birleşme işlemlerine sahne olmaktadır. Özellikle 2001 

sonrasındaki liberalizasyon süreci ile birlikte sektörde yoğunlaşan bu tür 

işlemlerin önümüzdeki dönemde gittikçe artması beklenmektedir. 2014 yılı 

için Türkiye’deki tüm sektörlerde içindeki 236 adet toplam 21 milyar dolarlık 

işlem8 içinde enerji sektöründeki devralma işlemlerinin toplam sayısı 40; 

toplam değeri ise 5,6 milyar dolar olduğu belirlenmiştir9. Enerji piyasalarının, 

ölçek ekonomilerinin önemli olduğu pazarlar olduğu dikkate alınırsa 

önümüzdeki dönemde bu piyasalarda yeni konsolidasyonların beklendiği 

söylenebilecektir. 

Bahse konu bu konsolidasyonlar içinde yukarıda yer verilen etkinlikleri 

doğurmaya en yatkın olan dikey bütünleşmeler incelenmeye değer bir alanı 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda doğal gaz piyasalarında dikey bütünleşmelerin 

rekabet hukuku ve Rekabet Kurumunca nasıl ele alındığına aşağıda yer 

verilmektedir. 4646 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinde BOTAŞ’ın ithalatı 

ulusal tüketimin yüzde yirmisi oranına düşünceye kadar, sıvılaştırılmış doğal 

gaz (LNG) ithalatı haricinde yeni doğal gaz alım sözleşmesi yapamayacağı 

ve toplam yıllık ithalat miktarını yıllık ulusal tüketimin yüzde yirmisine 

düşürünceye kadar, mevcut doğal gaz alım veya satım sözleşmelerinin kısmi 

veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile devredilmesi hükmü 

bulunmaktadır. Buna ilişkin BOTAŞ’ın kontrat devri ihaleleri yapılması; 

kontrat devrinin mümkün olmaması halinde ithalat lisans yeterlilik sahibi 

şirketlerin katılacağı ve kazanan ithalatçı şirketin BOTAŞ’ın, tüm yurt dışı 

mükellefiyetlerini yerine getirmeyi kabul etmesi ve ikili anlaşmalarla belirlenen 

doğal gaz alım fiyatının altında olmaması şartıyla miktar devrinin yapılması 

                                                 
8 Annual Turkish M&A Review 2014 Ocak 2015, Deloitte 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/mergers-acqisitions/annual-
turkish-ma-review-.2014.pdf  
9Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporu, Deloitte, 2014 
http://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji-altyapi-madencilik/yayinlar/turkiye-enerji-
sektorundeki-birlesme-ve-satin-almalar-raporu-2014.html 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/mergers-acqisitions/annual-turkish-ma-review-.2014.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/mergers-acqisitions/annual-turkish-ma-review-.2014.pdf
http://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji-altyapi-madencilik/yayinlar/turkiye-enerji-sektorundeki-birlesme-ve-satin-almalar-raporu-2014.html
http://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji-altyapi-madencilik/yayinlar/turkiye-enerji-sektorundeki-birlesme-ve-satin-almalar-raporu-2014.html
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zorunlu kılınmıştır. Bu doğrultunda henüz miktar devrine ilişkin bir işlem 

yapılmamış olup 1. kontrat devri ihalesi, 30 Kasım 2005 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. İhale sonucunda BOTAŞ ile Rus Gazexport arasında 

süren kontratın 4 milyar m³’lük bölümü özel sektöre devredilmiştir. Rekabet 

hukuku kapsamında 7. Madde çerçevesinde bir devralma olarak 

değerlendirilen ve yapılan inceleme sonucunda izin verilen kontrat devirleri 

sonucu dört firma 4 milyar m3/yıl miktarına karşılık gelen kontratları 

devralmıştır. Aşağıda bu firmalar ve sözleşme miktarları yer almaktadır.   

Şirket İsmi 
Miktar (milyon 

m3/yıl) 

Shell10 250 

Bosphorus11 750 

Enerco 12 2500 

Avrasya13 500 

 

Yapılan kontrat devirleri sonrası 2007 yılında Shell, 2009 yılında ise 

Bosphorus, Enerco ile Avrasya doğal gaz ithalatına başlamıştır. 

Sonraki dönemde 2012 yılında Batı Hattı-I’in 6 milyar m3’lük sözleşmesi özel 

sektöre devredilmiştir. Bu çerçevede Akfel, Batı Hattı ve Kibar Holding de 

kontrat sahibi olmuştur.  Yukarıda anılan teşebbüslerin sahip oldukları kontrat 

miktarlarına ilişkin ortaya çıkan tablo aşağıdaki gibidir: 

Şirket İsmi 
Miktar (milyon 

m3/yıl) 

Yüzde 

(%) 

Shell 250 0,48% 

Bosphorus (2007) 750 1,45% 

Bosphorus (2013) 1750 3,38% 

                                                 
10 03.05.2007 tarih ve 07-37/382-143 sayılı Rekabet Kurulu Kararı. 
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%
2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2415.pdf  
11 11.07.2007 tarih ve 07-59/687-242 sayılı Rekabet Kurulu Kararı.  
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%
2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2089.pdf  
12 01.11.2007 tarih ve 07-83/1007-392 sayılı Rekabet Kurulu Kararı.  
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%
2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2246.pdf  
13 13.12.2007 tarih ve 07-90/1160-453 sayılı Rekabet Kurulu Kararı.  
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%
2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2295.pdf  

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2415.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2415.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2089.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2089.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2246.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2246.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2295.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2295.pdf
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Enerco 2500 4,83% 

Avrasya 500 0,97% 

Akfel 2250 4,34% 

Batı Hattı 1000 1,93% 

Kibar 1000 1,93% 

BOTAŞ (LNG 

Dahil) 
41800 80,69% 

Toplam 51800 100,00% 

 

Yukarıdaki işlemler ile doğal gaz üretimi ve ihracatını konu eden üst piyasada 

en önemli oyuncu olan Gazprom’un Türkiye içi piyasasına girmesine ilişkin 

olarak dikey bütünleşme meselesi gündeme gelmiştir. Aşağıda, bu işlemlere 

ilişkin Rekabet Kurulu kararlarında öne çıkan noktalar incelenecektir. Buna 

ek olarak doğal gaz piyasalarına ilişkin kapsayıcı bir inceleme olan Rekabet 

Kurumu Doğal Gaz Sektör Araştırması Raporu’ndaki14 ilgili analizler de konu 

edilecektir. Hemen belirtmek gerekir ki bu çalışmanın aşağıda yer alan 

bölümlerinde ele alınan hususlar tamamen ve sadece ilgili Rekabet Kurulu 

gerekçeli kararlarında ve mezkur sektör araştırması raporunda yer verilen 

tespit değerlendirmelerden alınmıştır. 

3.1. Gazprom’un Türkiye’deki Doğal Gaz İthalatçılarında Kontrol Sahibi 

Olması 

Yukarıda yer verilen kontrat devirleri ve aşağıda ele alınan işlemlerde 

Rusya’nın doğal gaz şirketi olan Gazprom’un, çeşitli teşebbüslerin 

kontrolünde yer almaya başladığı görülmektedir. Gazprom’un Türkiye doğal 

gaz tedariki üst pazarındaki ciddi pazar gücü nedeniyle bu husus Rekabet 

hukuku incelemelerinde gündeme gelmiştir. Bu çerçevede 

BOTAŞ/Bosphorus (2007),15 PET/Avrasya (2012)16 ve PET/Enerco (2013)17 

                                                 
14http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSekt%25c3%25b6r%2
bRaporu%2fsektorrapor8.pdf  
15 11.07.2007 tarih ve 07-59/687-242 sayılı Rekabet Kurulu Kararı.  
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%
2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2089.pdf  
16 Prima  Energy  Trading  LLC  tarafından  Avrasya  Gaz  A.Ş.'nin hisselerinin  %26'sının  
Özcan  TAHİNCİOĞLU'ndan  %34'ünün  Yılmaz  Hakan KARADAYI'dan devralınması 
işlemine izin verilmesi talebi. 21.03.20012 tarihli 12-13/384-113 sayılı Rekabet Kurulu Kararı  
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%
2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar4647.pdf  
17 Prima Energy Trading LLC ile Akpol İnşaat Mühendislik Proje ve Ticaret A.Ş.’nin Promak 
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de ortak kontrol tesis etmek yoluyla Enerco Enerji Sanayi ve 

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSekt%25c3%25b6r%2bRaporu%2fsektorrapor8.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSekt%25c3%25b6r%2bRaporu%2fsektorrapor8.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2089.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar2089.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar4647.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%25c3%25a7eli%2bKurul%2bKarar%25c4%25b1%2fkarar4647.pdf
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kararları Rekabet Kurumu’nun dikey bütünleşme hususuna yaklaşımı 

konusunda fikir verecektir. 

3.1.1. Gazprom’un Kontrol Hususu  

İlk kontrat devirleri arasında olan BOTAŞ/Bosphorus (2007) kararına ilişkin 

işlemde Gazprom’un iştiraki olan ZMB Gmbh’ın Tur Enerji’deki payı 

değerlendirilmiş ve Bosphorus’un Tur Enerji A.Ş. ve Gazprom arasında bir 

ortak girişim şirketi olduğu sonucuna varılmıştır. 

PET/Avrasya (2012) kararında ise üst piyasadaki Gazprombank adlı 

teşebbüsün Gazprom adlı ile kontrol ilişkisi gündeme gelmiştir. 

Gazprombank’ın Avrasya Gaz’da kontrol sahibi olmasına ilişkin bu kararda 

başvuru sahibi olan Prima Energy Trading LLC (PET), Avrasya Gaz’ın 

kontrolüne ortak olmak üzere hisse devralmak niyeti ile Rekabet Kurumu’na 

izin başvurusunda bulunmuştur. Ancak PET’i kontrol eden Gazprombank’ın 

kontrol yapısı incelendiğinde benzer rekabet hukuku vakalarının aksine 

Gazprom’un ciddi bir varlığı görülmekle birlikte bu ilişkinin standart yollarla 

(hisse çoğunluğu, yönetim kurulu üyelerinin çoğunu atayabilme, veto hakkı 

vs.) kurulmadığı dikkat çekmektedir.  

Yapılan ayrıntılı incelemede Kurul, PET’in kontrolünde Gazprom’dan farklı bir 

teşebbüs olan Gazprombank’ın varlığını kabul etmiş ancak: 

o GAZPROM’un GAZPROMBANK’daki yüksek hisse oranı,  

o GAZPROMBANK’ın (.....) kişiden oluşan yönetim kurulunun (.....)’ini 

atayabilmesi,  

o GAZPROM İcra Kurulu Başkanı,  GAZFOND Fon Kurulu Başkanı ve 

GAZPROMBANK Yönetim Kurulu Başkanının aynı kişi olması,   

o GAZPROMBANK’ın finansal olarak GAZPROM’a bağımlılığı,  

o yakın geçmişe kadar GAZPROMBANK’ın tam kontrolünün GAZPROM’da 

olması  

gibi tespitlerden yola çıkılarak Gazprom’un Gazprombank üzerinde; 

dolayısıyla devralan konumundaki PET’in kontrolü üzerinde belirli bir 

etkisinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 

7. maddesi kapsamında yapılacak rekabetçi analizde Gazprom’un doğal 

gazın üst piyasada üretimi ve satışı pazarındaki konumunun dikkate alınması 

gereği ortaya çıkmıştır. 

                                                                                                                                                    
Ticaret A.Ş. ile Avrasya Gaz A.Ş.’nin ortak kontrolüne dahil olmaları işlemine izin verilmesi 
talebi. 18.07.2013 tarih 13-46/585-256 sayılı Rekabet Kurulu Kararı  
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul
+Karar%C4%B1%2f13-46-585-256.pdf  

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f13-46-585-256.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f13-46-585-256.pdf
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Gazprombank-Gazprom arasındaki kontrol ilişkisine yönelik hususlar 

PET/Enerco (2013) işleminde de incelenmiştir.  Söz konusu karara konu 

olan işlem iki adımdan oluşmaktadır: 

- (1. adım) PET, Promak Enerji hisselerinin %40’ını Akpol A.Ş’den 

devralacaktır. 

- (2. adım) PET, AVRASYA’da bulunan %60 hissesini Promak Enerji’ye 

devredecektir.  

Bu işlemde de PET/Avrasya (2012) kararındaki benzer unsurlar vurgulanmış 

ve Gazprom’un Gazprombank’ın kontrolü üzerinde belirgin bir etkiye sahip 

olduğu sonucuna ulaşıldığı ifade edilmiştir. 

Yukarıdaki üç işlemde de rekabet hukuku kapsamında yapılan incelemelerde 

temel mesele olarak Gazprom’un Türkiye doğal gaz piyasalarında dikey 

bütünleşmesi analiz edilmiştir. 

3.1.2. İlgili Pazarlar 

Dikey bütünleşmeye ilişkin analizlerdeki önemli bir husus da ilgili pazar 

tanımlarıdır. Şöyle ki hâkim durum analizinde dikey bütünleşmeye giden 

teşebbüslerin pazar gücünün değerlendirilmesi için hangi pazarda yer 

aldıklarının belirlenmesi gerekmektedir.  Bu noktada bahse konu üç kararla 

birlikte ilgili pazar tanımlarının da değiştiği dikkat çekmektedir. 

BOTAŞ/Bosphorus (2007) kararında Bosphorus tarafından BOTAŞ’ın ithalat 

sözleşmelerinin 750 milyon m3’lük kısmının devralınması işleminin 

değerlendirilmesi bağlamında ilgili ürün pazarı doğal gaz toptan satış 

pazarı olarak tanımlanmıştır. Bu ilgili pazar kapsamında Bosphorus’un 

piyasa girmesinin rekabetçi etkisi değerlendirilmiştir. 

PET/Avrasya (2012) kararında ise oluşmakta olan doğal gaz piyasalarına 

dikkat çekilerek üç adet ilgili pazar incelemesi yapılmıştır. Gazprom, 

Azerbaycan gazı, Spot LNG gibi oyuncuların olduğu üst piyasa doğal gazın 

üst piyasada üretimi ve satışı olarak tanımlanmıştır. Bu noktada daha 

önceki kararlardan farklı olarak doğal gaz toptan satış pazarında sadece 

ithalatçı teşebbüsler değil, tekrar satış yapmak üzere ithalatçılardan alım 

yapan teşebbüslerin ortaya çıkmaya başladığına vurgu yapılmıştır. Bu 

çerçevede doğal gaz toptan satış pazarında ithalatçılar ve yeniden satıcılar 

arasında farklılaşma olduğuna vurgu yapılmıştır. BOTAŞ, Bosphorus gibi 

ithalatçılar ile LNG ithalatçıları ve Türkiye’de doğal gaz üretimi yapan 

firmaların rekabet ettiği pazar doğal gazın tedariki pazarı olarak 

tanımlanmıştır. Son olarak doğal gazın nihai tüketicilere satışına ilişkin doğal 

gazın arzı incelenmiş, pazarın serbest/serbest olmayan tüketici; DG dağıtım 

şirketleri, elektrik üretim santralleri, Yİ-YİD’ler gibi rekabete kapalı bir alanda 

doğal gaz tüketimi yapan tüketiciler ile büyük endüstriyel ve küçük ticari 
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işletmeler ile hane halkının ayrı birer pazar olarak tanımlanabileceği 

vurgulanmıştır ancak nihai bir pazar tanımı yapılmamıştır. 

PET/Enerco (2013) kararında ise benzer bir şekilde üst piyasada doğal 

gazın üretimi ve satışı pazarı tanımlanmış alt piyasada ise doğal gaz toptan 

satışına ilişkin anlamlı bir farklılaşma olmadığına dikkat çekilerek doğal 

gazın tedariki/arzı pazarı şeklinde bir ilgili ürün pazarı tanımlanmıştır.  

Yukarıda yer verilen tüm ilgili pazarlarda ilgili coğrafi pazarlar Türkiye olarak 

tanımlanmıştır. 

3.1.2. Hâkim Durum Tespiti 

Gazprom’un konu olduğu her kararda Gazprom’un pazar gücünün ciddi 

ölçüde yüksek olduğu tespiti yapılarak hâkim durumda olduğu ifade edilmiştir. 

BOTAŞ/Bosphorus (2007) kararında dikey bütünleşmeye ilişkin 

değerlendirmede devralan taraf olan Bosphorus’un ortağı olan Gazprom’un 

Türkiye’nin en büyük gaz tedarikçisi konumunda olduğu, aynı zamanda devre 

konu sözleşmenin de sağlayıcısı olduğu ifade edilmiş ve “hâlihazırdaki hâkim 

durumunun" güçlenip güçlenmeyeceği analiz edilmiştir. 

PET/Avrasya (2012) kararında ise  

 doğal gazın üst piyasada üretimi ve satışı pazarında Gazprom’un yüksek 

pazar payı ve en yakın rakibinin daha düşük bir pay ile İran olduğu 

 ithalata ilişkin giriş engelleri 

 Gazprom karşısında ciddi bir alıcı gücü olmadığı 

tespitlerinden yola çıkılarak hakim durum tespiti yapılmıştır. 

PET/Enerco (2013) kararında da 

 üst pazarda Gazprom’un %56,90’lık payı 

 en yakın rakibinin %17,65 payı 

 ithalata ilişkin giriş engelleri 

tespitlerinden yola çıkılarak hâkim durum tespit edilmiştir. 

3.1.3.  İşlemlerin 7. Madde Kapsamında Değerlendirilmesi 

BOTAŞ/Bosphorus (2007) kararında Bosphorus’a yapılan değerlendirmede 

aşağıdaki hususlara dikkat çekilmiş ve devralmaya izin verilmiştir: 

“…, dünya doğalgaz sektörünün devi kabul edilen Gazprom’un bu devir işlemiyle sadece 

Türkiye’ye gaz ihraç eden bir teşebbüs olmaktan çıkarak dikey bütünleşmeyi sağlayıp 

Türkiye doğalgaz toptan satış pazarına gireceği ve bunun üretici olarak halihazırdaki 
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hakim durumunu güçlendireceği öne sürülebilir. Ancak halihazırda ne Gazprom’un ne de 

Bosphorus’u diğer kontrol eden teşebbüs olan Tur Enerji’nin Türkiye doğal gaz toptan 

satış piyasasında bir faaliyeti bulunmamaktadır. Buna ek olarak, devre konu olan kontrat 

miktarı toplam ülke tüketiminin %(…)’inden azını teşkil eden oldukça düşük bir miktardır. 

Dolayısıyla, pazara etkileri bakımından yeni bir hakim durum yaratılmasının ya da mevcut 

bir hakim durumun güçlendirilmesinin söz konusu olmayacağı açıktır. Hiç şüphesiz, 

bundan sonraki aşamalarda Gazprom’un yapacağı devralmalar ya da diğer eylemler 

4054 sayılı Kanun kapsamında ayrıca değerlendirilecektir. Ancak bu aşamada bildirime 

konu devir işleminin Kanun’un 7. maddesi kapsamında, ilgili pazarda hakim durum 

yaratan veya hakim durumu güçlendiren ve bunun etkin rekabeti önemli ölçüde 

engelleyen bir nitelik arz etmediği kanaatine varılmıştır…” 

PET/Avrasya (2012) kararında ise Gazprom’un, alt piyasalarda Bosphorus 

ile var olan mevcut konumunu genişleterek üst piyasada üretim ve satış 

pazarındaki hâkim durumunu güçlendirip güçlendirmeyeceği incelenmiştir. 

Kararda dikey bütünleşmelerin olumlu etkileri kabul edilmekle birlikte pazarın 

rekabete kapanması riskine dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede: 

“…GAZPROM’un üst piyasada üretim ve satış pazarında hakim durumda bir teşebbüs 

olarak alt piyasalarda faaliyet göstermesi sonucunda, doğal gazın arzında alt piyasadaki 

rakiplerini dışlayarak ya da eşit alıcılar arasında ayrımcılık yaparak pazarın rakiplere 

kapanması riski ortaya çıkabilecektir. Her ne kadar alt piyasada BOTAŞ’ın ciddi pazar 

payı bulunsa da, rekabete açılan bir piyasa yapısında doğal gaz tedariki faaliyetinde 

bulunan teşebbüslerin GAZPROM ile bir ortaklığının bulunması teşebbüslerin pazar 

gücünün belirleyici niteliklerinden birisi olacaktır. Buna ek olarak ithalata ilişkin 

mevzuattan kaynaklanan; BOTAŞ dışındaki teşebbüslere getirilen ithalat yasağı, ithalata 

yönelik lisans koşulları gibi hukuki giriş engelleri ve yüksek yatırım maliyetleri gibi fiili giriş 

engelleri ortaya konan bu riskleri daha da ciddi hale getirebilecektir…” 

ifadeleri ile risklere dikkat çekilmiş ve bu devralmanın Bosphorus sonrasında 

Gazprom tarafından yapılan ikinci devralma olduğu vurgulanmıştır. Bununla 

birlikte işlem sonrasında Avrasya ve Bosphorus’un ilgili pazardaki pazar 

paylarının düşüklüğünden yola çıkılarak yeni bir hâkim durumun 

yaratılmayacağının ya da mevcut hâkim durumun güçlenmeyeceği 

değerlendirilmiştir. 

PET/Enerco (2013) kararında ise yukarıdaki iki karar vurgulanmış ve 

Gazprom’un üst pazarda hâkim durumda bir teşebbüs olarak doğal gazın arzı 

pazarında rakiplerini dışlayarak ya da eşit alıcılar arasında ayrımcılık yaparak 

pazarın rakiplere kapanması riskini ortaya çıkarabileceği ifade edilmiş; 

ithalata ilişkin hukuki giriş engelleri ve yüksek yatırım maliyetleri gibi fiili giriş 

engellerinin bu riskleri daha ciddi hale getirebileceği belirtilmiştir. Buna ek 

olarak serbestleşme sürecine atıf yapılmış ve rekabete açılma sürecinde 

doğal gaz tedarik faaliyetinde bulunan teşebbüslerin üst pazarda hâkim 

durumda olan Gazprom ile bir bağının/ortaklığının bulunmasının teşebbüsler 

için pazar gücünün belirleyicisi olacağı ifade edilmiştir. Aşağıda da konu 

edilecek olan Doğal Gaz Sektör Araştırması Raporu’na atıf yapılarak 

rekabetçi risklere dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte Gazprom tarafından 

ithalatın uzun dönemli sözleşmeler ile bağlanmış olması, Bosphorus, Avrasya 
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ve Enerco’nun toplam ithalat sözleşmeleri içindeki paylarının düşüklüğü ile 

yerli üretim ve LNG ithalatı dikkate alınarak dikey bütünleşmenin rekabeti 

önemli ölçüde kısıtlamayacağı belirlenmiştir.  

Bununla birlikte bu kararda iki Kurul üyesi karşı görüş vermiştir. Karşı 

görüşte: 

 BOTAŞ’ın kontrat devirleri sonrası pazara giren Avrasya, Bosphorus, 

Enerco, Akfel, Shell, Batı Hattı ve Kibar olan toplam 8 teşebbüsün 5’inde 

Gazprom’un kontrolü olacağı, 

 Bosphorus, Avrasya ve Enerco’nun, BOTAŞ dışındaki teşebbüsler içinde 

ithalattaki payının yüksek olduğu 

 Gazprom’un İtalya’daki iki devralmasına ilişkin Avrupa Komisyonu 

kararlarındaki izin verilmesine ilişkin dayanakların (İtalya’nın gaz 

kaynaklarının çeşitliliği, güçlü ve dikey bütünleşik yerli firmaların bulunması) 

bu dosya konusu işlemde mevcut olmadığı 

 İşlem sonrasında ithalatçı şirketlerin rekabetçi davranışlarının 

koordinasyonu riskinin ortaya çıkarması nedeniyle 4. madde kapsamında 

olduğu 

vurgulanarak işlemin nihai incelemeye alınması gerektiği ifade edilmiştir. 

3.1.4. 4. Madde (Koordinasyon) Değerlendirmeleri 

Yukarıda yer verilen üç kararın son ikisinde Gazprom’un kontrolünde ortak 

olduğu teşebbüsler arası koordinasyon riski de değerlendirilmiştir.  

PET/Avrasya (2012) kararında Gazprom’un, birbirlerinin rakibi olan 

Bosphorus ve Avrasya’da ortak kontrole sahip olması sonucunda ortaya 

çıkacak koordinasyon riski değerlendirmesinde bahse konu teşebbüslerin 

toplam pazar payının düşüklüğünden yola çıkılarak işlemin 4. Madde 

kapsamında olmadığı değerlendirilmiştir. 

PET/Enerco (2013) kararında ise işlem sonucunda Bosphorus, Avrasya, 

Enerco ve Akfel’in çapraz ortaklıklardan ötürü rekabetçi davranışların 

koordinasyon riskine dikkat çekilmiştir. Pazar paylarının düşük olmasına 

rağmen bahse konu teşebbüslerin BOTAŞ’tan sonra en büyük paya sahip 8 

teşebbüsün 4’ünü oluşturmasının bu riski arttırabileceği ifade dilmiştir. 

Bununla birlikte  

 piyasanın serbestleşme sürecinde olması 

 piyasaya yeni giriş yapan Akfel, Batı Hattı ve Kibar’ın pazar paylarının 

henüz hesaplamalarda yer almaması 
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dikkate alınarak işleme izin verilmiştir. Ancak çapraz ortaklıklarla ilişkili hale 

gelen uzun dönemli kontrat sahibi firmaların toplam payının %20’nin üzerine 

çıkması durumunda işlemin 4. madde kapsamında girebileceği ifade edilerek 

sektördeki karar alıcılar için bir öngörü tespiti yapılmıştır. Bu noktada 

belirtmek gerekir ki, yukarıda yer verildiği üzere iki kurul üyesi işlemin 

hâlihazırda 4. Madde kapsamında olduğunu ifade ederek nihai incelemeye 

alınması gerektiğini ifade etmiştir. 

3.2. Rekabet Kurumu Doğal Gaz Sektör Araştırması 

Yukarıdaki dosyalarda incelemeye konu olan dikey bütünleşme hususu 

Rekabet Kurumu Doğal Gaz Sektör Araştırması’nda da değerlendirilmiştir. 

Raporda  

 dikey bütünleşmenin üretim-sevk zincirinin uyumlu işletilmesi ile etkinlik 

doğurabildiği,  

 BOTAŞ’ın hâkim durumu karşısında ihracatçı teşebbüslerin rekabetçi güç 

haline gelmesinin doğal gaz toptan satış piyasasında rekabete fayda 

sağlayabileceği  

vurgulanmıştır. Ancak Türkiye’nin ithalata bağımlı konumu ve ihracatçılar 

arası rekabetin sağlanmamış olduğu dikkate alındığında dikey bütünleşmeye 

ilişkin sürecin yönetiminde 

 toptan satış piyasasındaki rekabetin gelişme düzeyi 

 altyapı yatırımlarının tamamlanma seviyesi 

 uluslararası doğal gaz piyasalarındaki gelişmelerin 

önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede dikey bütünleşme sonucunda olası 

risklere dikkat çekilmiş ve örnek olarak uluslararası doğal gaz arzında bir 

sıkıntı yaşandığında ihracatçı teşebbüslerin, Türkiye ulusal pazarındaki kendi 

firmalarına gaz tedarik ederek rakiplerini dışlamasının mümkün olması, buna 

karşılık verecek güçte bir teşebbüsün bulunmaması verilmiştir. 

Yukarıda yer verildiği üzere dikey bütünleşmenin 4054 sayılı Kanun 

kapsamında ele alınabileceği görülmekte ise de sektör araştırmasında bu tip 

yapısal konulara ilişkin denetimin sadece rekabet hukuku kurallarına 

bırakılmaması gerektiği vurgulanmıştır.  

Sektör araştırmasında dikey bütünleşme konusuna ilişkin değerlendirmelerde 

ise kaynak ülkelerdeki teşebbüslerin dikey bütünleşme ile alt piyasalardaki 

varlığına ilişkin sürecin yönetiminde,  

 Türkiye toptan satış piyasasında altyapı bakımından (özellikle depolama ve 

LNG terminallerine yönelik) gerekli yatırımların tamamlanmasının;  
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 toptan satış piyasası bakımından ise katılımcı sayısının artmasının ötesinde 

piyasa derinliğinin, direncinin ve dolayısıyla likiditesinin yeterli seviyeye 

gelmesinin sağlanmasının;  

 ayrıca bu süreçte BOTAŞ ile birlikte iç piyasa oyuncularının (doğal gaz ile 

çalışan elektrik santralleri dahil olmak üzere) arama ve üretim gibi üst 

pazarlara doğru geri bütünleşmeyi sağlamalarının teşvik edilmesinin 

önemi vurgulanmıştır. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada rekabet hukukundaki birleşme ve devralmaların kontrolüne 

ilişkin esaslar üzerinde durulmuş ve üst pazarda güçlü bir sağlayıcı olan 

Gazprom’un Türkiye doğal gaz piyasalarında pay almasına ilişkin üç önemli 

işleme dair Rekabet Kurul kararları konu edilmiştir. Anılan kararlarda 

Gazprom’un üst piyasadaki hâkim durumuna ilişkin tespitler, Gazprom-

Gazprombank arasındaki kontrol ilişkisi, ilgili pazar değerlendirmeleri ve 

dikey bütünleşme ile koordinasyon doğurucu etkilere ilişkin rekabetçi 

değerlendirmeler ele alınmıştır. Türkiye doğal gaz piyasalarındaki dikey 

bütünleşmeyi inceleyen sektör araştırması raporu da konu edilmiş ve raporun 

bu tür işlemlere ilişkin denetimin sadece rekabet hukuku kurallarına 

bırakılmaması yönündeki vurgusuna yer verilmiştir. Bu çalışmada ele alınan 

hususlar ile enerji piyasalarındaki dikey bütünleşme içeren işlemlere yönelik 

Rekabet Kurumu yaklaşımının incelenmesi ve sektördeki karar alıcılar için 

yer alan literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
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Katılım ve bilgi için: http://www.rekabetdernegi.org; rekabetgenel@gmail.com; 

spismaf@rekabet.gov.tr; +90 312 435 68 13, +90 533 627 24 74 
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BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM 
ÜYESİ 

 
PANELİSTLER: 

DR. BURÇAK TATLI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK 

FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

MERT KARAMUSTAFAOĞLU REKABET UZMANI, 

REKABET KURUMU  

 
TARİH : 24 KASIM 2015 SALI, 18:00 - 21:30 
YER : HOTEL MİDİ, KARYAĞDI SOKAK NO: 40, ÇANKAYA, 
ANKARA 

http://www.rekabetdernegi.org/
mailto:rekabetgenel@gmail.com
mailto:spismaf@rekabet.gov.tr
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DUYURU 

Rekabet Derneği İki Dalda En İyi Makale Ödülü Verecek 
 
2013 yılında yayınlanan makale, tebliğ vb. eserler arasından Rekabet Hukuku ve 

Rekabet İktisadı dalında ayrı ayrı en iyi makale ödülü verilmesine karar verilmiştir. 

 

a-Rekabet Hukuku Dalında 2013 yılı En İyi Makale Ödülü 

Bu dalda en iyi makale ödülünü hak eden eserin belirlenmesi için Doç. Dr. Nurkut İnan 

başkanlığında dört kişilik jüri oluşturulmuştur. Jüri, 2013 yılında yayınlanan makale, 

tebliğ vb. eserleri inceleyip değerlendirecektir. Ayrıca ilgililer rekabetodulu@gmail.com 

e-posta adresine e-posta göndererek makale vb. yayınların değerlendirmeye alınmasını 

sağlayabilirler. Ayrıntılı duyuru Derneğimiz web sitesinde ve Rekabet Forumu’nda 

ayrıca yapılacaktır.  

Rekabet Hukuku dalında Jüri başkanı ve üyeler şöyledir:  

Başkan: Doç. Dr. Nurkut İnan-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim 

Üyesi 

Üye: Yrd. Doç. Dr. Gamze Aşçıoğlu Öz-Ortadoğu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi 

Üye: Av. Kubilay Atasayar-Rekabet Kurulu Emekli Üyesi 

Üye: Şamil Pişmaf-Rekabet Kurumu 

 

b-Rekabet İktisadı Dalında 2013 yılı En İyi Makale Ödülü 

Bu dalda en iyi makale ödülünü hak eden eserin belirlenmesi için Doç. Dr. Uğur Emek 

başkanlığında dört kişilik jüri oluşturulmuştur. Jüri, 2013 yılında yayınlanan makale, 

tebliğ vb. eserleri inceleyip değerlendirecektir. Ayrıca ilgililer rekabetodulu@gmail.com 

e-posta adresine e-posta göndererek makale vb. yayınların değerlendirmeye alınmasını 

sağlayabilirler. Ayrıntılı duyuru Derneğimiz web sitesinde ve Rekabet Forumu’nda 

ayrıca yapılacaktır.   

Rekabet Hukuku dalında Jüri başkanı ve üyeler şöyledir:  

Başkan: Doç. Dr. Uğur Emek-Kalkınma Bakanlığı 

Üye: Yrd. Doç. Dr. Seyit Mümin Cilasun-Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Üye: Yrd. Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Üye: Dr. Ekrem Kalkan-Rekabet Kurumu 

 

Ödüle ilişkin eleştiri ve önerilerinizi lütfen rekabetodulu@gmail.com e-posta adresine 

gönderiniz. 
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REKABET FORUMU İÇİN 
M a k a l e  Ç a ğ r ı s ı  

Sayın Dernek Üyelerimiz ve Okuyucularımız, 

Rekabet Forumu, Rekabet Politikaları ve Rekabet Hukuku’nun uygulamaları içinde 
bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere gönderilmektedir. Rekabet Forumu’na 
göndereceğiniz yazılarla Forum zenginleşecek ve etki alanı genişleyecektir. 

Değerli Dernek Üyelerimizden ve okuyucularımızdan ricamız, Rekabet Forumu’na, 
yaptıkları inceleme, araştırma, yorum ve değerlendirmeleri makale boyutunda 
göndermeleridir. Katkılarınız yalnız Forum’u zenginleştirmekle kalmayacak, aynı 
zamanda yararlanan çevrenin de genişletilmesini sağlayacaktır. 

Rekabet Forumu için yazılarınızı sguven@cankaya.edu.tr adresine bekliyoruz. 

 

 


