
REKABETĐ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR ĐLE 
HAKĐM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALĐNDE VERĐLECEK 

PARA CEZALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 
 
 
Genel Gerekçe 
 

(1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasında, Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunan 
teşebbüs ve teşebbüs birliklerine, nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya 
bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan 
ve Rekabet Kurulu (Kurul) tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 
onuna kadar para cezası verileceği düzenlenmiştir. Kanunun 16 ncı maddesinin beşinci 
fıkrasında, Kurulun, üçüncü fıkraya göre para cezasına karar verirken, ihlalin tekerrürü, 
süresi, teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki gücü, ihlalin gerçekleşmesindeki 
belirleyici etkisi, verilen taahhütlere uyup uymaması, incelemeye yardımcı olup olmaması, 
gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel zararın ağırlığı gibi hususları dikkate alacağı 
hükme bağlanmıştır. 

(2) Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında, ihlalde belirleyici etkisi saptanan 
teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ya da çalışanlarına, teşebbüs veya teşebbüs 
birliklerine üçüncü fıkra uyarınca verilen cezanın yüzde beşine kadar para cezası 
verilebileceği düzenlenmiştir. 

(3) Kanunun 16 ncı maddesinin son fıkrasında, para cezalarının tespitinde dikkate 
alınan hususların, Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği hükme 
bağlanmıştır. Kanunun 27 nci maddesi ise, Kurula, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak 
tebliğler çıkarmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak görev ve yetkisini vermiştir. 

(4) Anılan hükümler doğrultusunda, Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde 
yasaklanmış davranışlarda bulunan teşebbüs ve teşebbüs birlikleri ile bunların yönetici ve 
çalışanlarına, Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca verilecek 
para cezalarının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere, Ceza Yönetmeliği 
şeklinde adlandırılacak olan bu Yönetmelik hazırlanmıştır. Ceza Yönetmeliği ile ulaşılmak 
istenen amaçlar şunlardır: 

a) Cezalandırma sürecinde şeffaflık, nesnellik ve tutarlılık sağlanması. 

b) Cezalar belirlenirken, incelemelere yardımcı olunması, aktif işbirliği gibi hususların 
dikkate alınmasıyla, bunların teşvik edilmesi. 

c) Para cezalarının özel ve genel caydırıcılığı sağlayacak nitelikte olması. Özel 
caydırıcılık, cezaya muhatap teşebbüslerin, Kanunu ihlal etmesinin önlenmesidir. Genel 
caydırıcılık ise, Kanunu ihlal etmesi muhtemel olan veya halen ortaya çıkarılamamış bir ihlali 
sürdüren teşebbüslerin caydırılmasıdır. Bu bağlamda, cezaların her iki tür caydırıcılığı da 
sağlayacak nitelikte belirlenmesi gerekmektedir. 
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YÖNETMELĐK 

Rekabet Kurumundan: 

REKABETĐ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR ĐLE HAKĐM  
DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI HALĐNDE VERĐLECEK 

PARA CEZALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç ve kapsam 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 

ncı maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunan teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyeleri ile 

bunların yönetici ve çalışanlarına, aynı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince verilecek para cezasının tespitine ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir. 

 Dayanak 
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 

ncı ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 a) Aktif Đşbirliği Yönetmeliği: Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif Đşbirliği Yapılmasına Dair 

Yönetmeliği, 

 b) Diğer ihlaller: Kartel tanımı dışında kalan, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü ve 

6 ncı maddelerinde yasaklanmış davranışları, 

 c) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu, 

 ç) Kartel: Fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz 

miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket konularında, rakipler arasında gerçekleşen, 

rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylemleri, 

 d) Kurul: Rekabet Kurulunu, 

 e) Kurum: Rekabet Kurumunu, 

 f) Yıllık gayri safi gelir: Tek düzen hesap planındaki net satışları veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa, 

Kurul tarafından saptanacak olan, net satışlara en yakın geliri, 

 ifade eder. 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 
Đlkeler, Temel Para Cezası, Ağırlaştırıcı ve Hafifletici Unsurlar 

 Para cezasının belirlenmesine ilişkin ilkeler 
 MADDE 4 – (1) Teşebbüs ile teşebbüs birliklerine veya bu birliklerin üyelerine verilecek para cezası 

belirlenirken; 

 a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde temel para cezası hesaplanır. Temel para cezası, Kanunun 4 

üncü veya 6 ncı maddelerinde yasaklanmış, piyasa, nitelik ve kronolojik süreç olarak birden fazla bağımsız davranışın 

saptanması halinde, her bir davranış için ayrı ayrı hesaplanır. 

 b) Temel para cezasının hesaplanmasından sonra, bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde, 

ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlar göz önünde bulundurularak arttırma ve/veya indirme yapılır. 

 (2) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince belirlenecek para cezası miktarı, ceza verilecek teşebbüs ile teşebbüs 

birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması 

mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık 

gayri safi gelirlerinin yüzde onunu aşamaz. Bu sınırı aşan para cezaları, ceza verilecek teşebbüs ile teşebbüs birlikleri 

veya bu birliklerin üyelerinin yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna indirilir ve koşulları bulunuyorsa bu 

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile Aktif Đşbirliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 (3) Teşebbüs veya teşebbüs birliklerine, Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen para 

cezalarının verilmesi halinde, ihlalde belirleyici etkisi saptanan teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ve 

çalışanlarına verilecek para cezası, teşebbüs veya teşebbüs birliğine verilen cezanın yüzde beşini aşamaz. 

 Temel para cezası 
 MADDE 5 – (1) Temel para cezası hesaplanırken, Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yasaklanmış 

davranışlarda bulunan teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin, nihai karardan bir önceki mali yıl 

sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve 



Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin; 

 a) Karteller için, yüzde ikisi ile yüzde dördü, 

 b) Diğer ihlaller için, binde beşi ile yüzde üçü, 

 arasında bir oran esas alınır. 

 (2) Birinci fıkrada yazılı oranların belirlenmesinde, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin piyasadaki gücü, 

ihlal neticesinde gerçekleşen veya gerçekleşmesi muhtemel zararın ağırlığı gibi hususlar dikkate alınır. 

 (3) Birinci fıkraya göre belirlenen para cezası miktarı; 

 a) Bir yıldan uzun, beş yıldan kısa süren ihlallerde yarısı oranında, 

 b) Beş yıldan uzun süren ihlallerde bir katı oranında, 

 arttırılır. 

 Ağırlaştırıcı unsurlar 
 MADDE 6  – (1) Temel para cezası, 

 a) Đhlalin tekerrürü halinde, her bir tekrar için, 

 b) Soruşturma kararının tebliğinden sonra kartele devam edilmesi halinde, 

 yarısından bir katına kadar arttırılır. 

 (2) Temel para cezası, 

 a) Kanunun 4 üncü veya 6 ncı maddeleri kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik 

olarak verilen taahhütlere uyulmaması halinde, yarısından bir katına kadar, 

 b) Đncelemeye yardımcı olunmaması halinde yarısına kadar, 

 c) Diğer teşebbüslerin ihlale zorlanması gibi hallerde dörtte bire kadar, 

 arttırılabilir. 

 Hafifletici unsurlar 
 MADDE 7 – (1) Temel para cezası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi haricinde incelemeye yardımcı 

olunması, ihlalde kamu otoritelerinin teşvikinin veya diğer teşebbüslerin zorlamasının bulunması, zarar görenlere 

gönüllü olarak tazminat ödenmesi, diğer ihlallere son verilmesi, ihlal konusu faaliyetlerin yıllık gayri safi gelirler 

içerisindeki payının çok düşük olması gibi haller ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliği tarafından ispatlanırsa, dörtte bir 

ile beşte üç arasında indirilebilir. 

 (2) Yürütülen bir soruşturmada Aktif Đşbirliği Yönetmeliğindeki para cezası verilmemesine ilişkin 

düzenlemeden yararlanamayan bir teşebbüse verilecek ceza, başka bir kartele ilişkin olarak Kurulun önaraştırma 

yapmaya karar vermesinden önce, Aktif Đşbirliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirlenen bilgi ve belgeleri 

sunması halinde, dörtte bir oranında indirilir. Aktif Đşbirliği Yönetmeliğinin para cezası verilmemesine ve verilecek 

cezalarda indirim yapılmasına ilişkin hükümleri saklıdır. 

 (3) Diğer ihlalleri gerçekleştiren teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin ihlallerini kabul ederek, aktif işbirliğinde 

bulunmaları halinde, para cezası altıda bir ile dörtte bir arasında indirilir. 

 Yöneticilere ve çalışanlara verilecek para cezası 
 MADDE 8 – (1) Kartelde belirleyici etkisi saptanan teşebbüs yöneticileri ve çalışanlarının her birine ayrı ayrı, 

aktif işbirliği gibi hususlar dikkate alınarak, teşebbüse verilen cezanın yüzde üçü ile yüzde beşi arasında bir oranda 

para cezası verilir. 

 (2) Kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Kurumla aktif işbirliği yapan teşebbüs yöneticileri ve çalışanlarına, 

Aktif Đşbirliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde para cezası verilmez veya verilecek cezalarda indirim yapılır. 

 (3) Diğer ihlallerde belirleyici etkisi saptanan teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ve çalışanlarına, 

ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliğine verilen cezanın yüzde beşine kadar para cezası verilebilir. Kanuna aykırılığın 

ortaya çıkarılması amacıyla Kurumla aktif işbirliği yapanlara, işbirliğinin niteliği, etkinliği ve zamanlaması dikkate 

alınarak ceza verilmeyebilir veya verilecek cezalarda indirim yapılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

 Devam eden soruşturmalar 
 GEÇĐCĐ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yürürlüğe girmesinden önce başlatılan ancak soruşturma 

raporu tebliğ edilmemiş olan soruşturmalar hakkında da uygulanır. 

 Yürürlük 
 MADDE 9 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 Yürütme 
 MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür. 

  
 
 


