21 Şubat 2019 La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, LexisNexis, No: 8, sf 117
(Haftalık Hukuk Dergisi).
“3 Questions : Le droit de la concurrence en Turquie : lancement d'un site dédié"

___________________________________________________________________________
3 Soru: Türk Rekabet Hukuku üzerine yeni bir site açıldı
Soruları yanıtlayan: Deniz Bahar, Kanunum Yayın Direktörü
(Türkçe’den Fransızca’ya çeviren: Cansu Eraydın GÜRCAN)
Türkiye'de hukuk alanında yayım yapan Kanunum, LexisNexis iş birliği ile, Türk
rekabet hukukuna ilişkin bir site açmış bulunuyor. Bu ürünün hedefi nedir?
Bu yayında amacımız başta şirket müşavirleri olmak üzere tüm avukatlara rekabet hukuku
alanına giren bir soruları olduğunda hızla danışabilecekleri güncel, güvenilir, çevrimiçi bir
kaynak sunmak. Yazarlarımız rekabet hukuku alanında Türkiye’nin önde gelen bürolarındaki
kıdemli ortaklar, rekabet uzmanları ve avukatlar. Yayın onların pratik tecrübelerinden
süzerek oluşturdukları yanıtlar ve örnekler üzerinden, sonuca dönük ve güncel bir stilde
kurgulandı. Kanunum Yönetim Kurulu üyelerinden ve bu yayının danışmanlarından Burcu
Sarı uzun süredir Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine hukuk danışmanlığı
hizmeti veren bir hukukçu. Sarı’ya göre ‘Rekabet Hukuku ve Uygulamalar’ sadece şirket
müşavirleri değil, rekabet hukukuyla ilgilenen herkesin yararlanabileceği bir kaynak.
Yayındaki modüllerin (“fiche”) ilişkili olduğu mevzuat ve Rekabet Kurulu kararlarının
Kanunum hukuk veri tabanı üzerinden sürekli güncelleniyor olması ve yayın kapsamında
rekabet mevzuatı ve binlerce Rekabet Kurulu kararı içinde Kanunum Türkçe arama alt
yapısıyla arama yapılabiliyor olması da önemli avantajlar. Kanunum bir elektronik hukuk
veri tabanı ve araştırma hizmeti olmanın yanında, uzun bir süredir hukuk teknolojileri ve
Türkçe dil teknolojileri üzerine uzmanlaşan bir girişim. Kanunum’un sahibi ve bu yayının
editörlerinden Melih Karakullukçu, hukuki araştırmayı etkinleştiren teknolojilerin ve
konusunda uzman avukatların bir araya geldiği bu gibi çalışmaların, hukuki riskleri daha
öngörülür kılmak bağlamında kurumlara önemli faydalar sunduğunu düşünüyor. Bunlar
ötesinde, hukuk yayıncılığındaki uluslararası geleneği ve pratik odaklı hukuk yayınları
alanındaki uzmanlığıyla LexisNexis’in bu yayında bizimle yaptığı editoryal iş birliği çok
önemli. Bu işbirliği ‘Rekabet Hukuku ve Uygulamalar’ yoluyla bu değerli uluslararası
birikimin Türkçe bir içerikle Türkiye’deki avukatlara ulaşmasını sağladı. Rekabet hukuku
ötesinde, Türkiye’de hukuk yayıncılığına farklı bir çizgi kazandırılması yolundaki
çabalarımız açısından bu çalışma bizim için önemli bir emsal niteliği taşıyor.
Bugün Türkiye'de rekabet hukuku alanında uzmanlaşan hukukçuların sık yaşadıkları
sorunlar nelerdir?
Kanunum Yayın Direktörü olarak yayının editoryal sürecinde yazar avukatlarla yakından
çalışma fırsatım oldu.
Belirttiğim gibi, yayını pratik sorular üzerine kurduk. Ve
yazarlarımızdan da yazılarında Türk rekabet hukukunun bazı net prensiplerini, kurumların
yerleşik yaklaşımlarını vurgulamalarını istiyorduk. Diğer yandan, yazarlarımızdan Yavuz
Law & Consulting’in kurucusu Şahin Yavuz’un ifadesiyle, “Kurul içtihatları birçok alanda

uygulayıcılar ve teşebbüsler için yönetilebilir bir standart sunmuyor. Bu da muhataplar için
riski beraberinde getiriyor.” Yazarlarımızın avukat ve uzman olarak tecrübeleri Türk rekabet
hukukunun bazı yaklaşımları ve çizgilerini öne çıkarabilmemiz açısından çok değerli bir
kaynaktı. Sorunuzu, yayının baş yazarlarından BASEAK Hukuk Bürosu Rekabet Uzmanı
Bora İkiler’e de yöneltme fırsatım oldu. Sanıyorum benzer nedenlerle İkiler, bu alandaki
önemli bir eksikliğin, “rekabet hukuku uygulamasına dair sonuç odaklı ve güncel kararlarla
desteklenmiş bir veri tabanı bulunmaması” olduğunu söyledi. Yani yayınımızın önemli bir
eksikliği giderdiğini düşünüyor.
Avrupa Hukukunun bu alandaki etikisi nedir?
Avrupa rekabet hukukunun, özellikle AB rekabet hukukunun, Türk rekabet hukuku üzerinde
yadsınamaz bir etkisi var. Yine yazarlarımızdan Bora İkiler, Türk rekabet hukukunun “alt
yapısının Avrupa rekabet hukuku model alınarak oluşturulduğunu” hatırlatıyor. İkiler’e göre
bu etki uygulamalara da yansıyor. Bu nedenle de üye ülkelerin ve AB Komisyonu’nun
kararlarından haberdar olmak Türkiye’deki gelişmelerle ilgili bir öngörü sağlayabiliyor.
Yazarlarımızdan Şahin Yavuz ise Türk rekabet hukukunun kanun, mevzuat ve diğer yazılı
metinler boyutunda AB ile “büyük bir uyum” içinde olduğunu vurgulamakla beraber,
“uygulamada zaman zaman büyük farkların oluştuğuna” işaret ediyor. Örnek olarak, tek
taraflı eylemler (“unilateral conducts”) alanında AB’ye göreceli olarak “daha katı ve regülatif
bir bakış açısının hakim olduğunu” söylüyor.

Haberin orijinali için tıklayınız.

