
Rekabet Hukuku ve Uygulamalar

Rekabet hukuku alanında tecrübeli uzmanlar, tüm şirket danışmanlarının karşılaştıkları rekabet sorularını 
yanıtlarken danışabilecekleri ayrıntılı, güncel ve anlaşılması kolay bir kaynak ortaya koyuyor. Yüzlerce örnekle 
desteklenen ve rekabet hukukunun tüm önemli alanlarını kapsayan yayın, rekabet hukukunda uzmanlaşan 
ekiplerin pratik tecrübesini ve birikimini yansıtıyor.

“REKABET HUKUKU VE UYGULAMALAR”, paket satış kampanyalarından, hisse devirlerine, pazar, teşebbüs, 
uyumlu eylem gibi temel kavramlardan, teşebbüs birliklerinin karşılaşabilecekleri incelemelere, rekabet hukukunda 
ticari girişimlerin değerlendirmesi gereken sorulara yanıt ararken ihtiyaç duyacağınız genel ve spesifik bilgileri 
toplayan bir kaynak. Yüzlerce örneğin yanısıra, özet başlık, şema ve bilgiler arası bağlantılar gibi araçlar, yayında 
sözü edilen mevzuat ve kılavuzlarla ilgili yeni gelişmlere dair bilgilendirmeler, kuralların ve istisnaların kolaylıkla 
değerlendirilmesini ve güncel biçimde izlenmesini amaçlıyor.

Kanunum.com arama teknolojisinin getirdiği araştırma kolaylıkları eşliğinde sunulan güncel Rekabet Kurulu karar 
koleksiyonuna da erişim sağlayan “Rekabet Hukuku ve Uygulamalar”, uluslararası elektronik hukuk servislerinde 
yaygınlaşan sonuca ve uygulamalaya yönelik yaklaşımı tüm avukat ve müşavirler için hayata geçiriyor.

“Türkiye’de 20 yılı aşkın bir süredir uygulanan rekabet hukuku, artık günümüzde iş 
hayatında atılan birçok adıma, alınan kararlara, kurulan sistem, anlaşma ve ilişkilere etki 
eder hale gelmiştir. Türk rekabet hukukunun temel kuralları ve prensiplerini en güncel 
hukuki dayanakları ve karar uygulamalarıyla bilmek, gerek sektör oyuncularına gerekse 
hukuk uygulayıcılarına ciddi bir değer ve öngörü katacaktır.” 

1998’den bu yana piyasalardaki rekabeti koruyan Rekabet Kurumu, geride kalan 20 yılda 
Türkiye’nin en aktif otoritelerinden biri olmuş, teşebbüsler aleyhine rekor düzeyde idari 
para cezalarına hükmetmiştir. 2018 yılına gelindiğinde rekabet hukukuna uyum programları 
bugün firmaların öncelik listesinde en tepede yer almaktadır. Bu yüzden teşebbüslerin 
gerekli kaynakları ayırması ve rekabet hukuku farkındalığının yaratılması önemlidir.
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Tecrübeli Uzmanlar

Uzmanların pratik 
tecrübesini yansıtan bilgiler, 

örnekler, özetler

Kurul Kararları
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Güncel Bilgi

İlgili mevzuat ve 
kılavuzların yenilendiği 
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Rekabet Hukuku ve Uygulamalar’da neleri bulabilirsiniz?

1. Pratik sorularla şekillenen yaklaşım:

2. Yazılarda kurul kararlarından yüzlerce gerçek örnek:

3. Okumayı kolaylaştıran ara başlıklar:

4. Metinlerde açıklanan mevzuat ve resmi kılavuzların güncel takibi için 
Kanunum kütüphanesine erişim:

5. Binlerce kurul kararı içinde Kanunum üzerinden araştırma yapma olanağı

Üyelik koşullarıyla ilgili olarak İletişim:
(0212) 269 0675
e-posta: info@kanunum.com

Kanunum güncel bir hukuk veritabanıdır. Kayıtlı 
üyelerine, mevzuat ve içtihat metinlerinden oluşan 
içeriği kapsamında araştırma olanağı sunar

Adres/İletişim

KANUNUM, 
Karakullukçu Danışmanlık A.Ş., 
Aytar Cad 28/4, Levent 34330 Istanbul – TURKEY

Tel: 0212 269 0675
Fax  0212 269 0674
e-posta  info@kanunum.com

Rekabet Hukuku ve Uygulamalar'da Neleri Bulabilirim?

LexisNexis Legal & Professional, müşterisi olan
kurumlara  karar süreçlerini daha sağlıklı kılmalarında,
verimliliklerini artırmalarında ve daha başarılı sonuçlar
elde etmelerinde ve tüm dünyada hukukun üstünlüğü
ilkesini geliştirmelerinde destek olan, hukuk,
regülasyon ve yatırım & şirket haberleri
alanlarında dünya ölçeğinde öncü bir veri analizi ve bilgi
sağlayıcısıdır.

Tarihleri 19ncu yüzyıla dayanan, alanlarında otorite
haline gelmiş, İngiltere, Kanada ve Asya-Pasifik
bölgelerinde Butterworths®, Fransa’da Les Editions
du JurisClasseur, dünya çapındaysa
Matthew Bender® gibi çeşitli hukuk yayıncılık
markaları  LexisNexis bünyesinde yer almaktadır.

LexisNexis hukukçuların işlerini daha verimli biçimde
yönetmeleri, danışmanlık verdikleri kişi ve kurumlara
daha iyi hizmet vermeleri ve işlerini büyütmeleri için,
ve şirketlerin faaliyet gösterdikleri pazarları daha iyi
anlamaları için veri, bilgi ve analizi birleştirir.
130'dan fazla ülkede 10,000 çalışanla hizmet veren
LexisNexis, RELX Group'un parçasıdır.

LexisNexis Hakkında

Kanunum Hakkında

Kanunum.com Türk mevzuatı, yüksek yargı kararları,
idari kararlar ve meclis rapor ve tutanaklarından oluşan,
güncellenen ve içinde arama yapılabilen çevrimiçi
elektronik bir veri tabanı servisidir.  Kanunum’da
kullanılan Türkçe arama sistemi, Kanunum’un
danışmanları ve yazılım mühendislerince geliştirilmiş
arama teknolojileri ve stemmer uygulamaları
(Türkçe ek-kök analiz uygulamaları) üzerine kuruludur.
Kanunum, geliştirdiği Türkçe dil teknolojileri
uygulamalarını ve hukuk bilişim araçlarını, veri tabanını
ve hukukçuların araştırma olanaklarını derinleştirmek için
hayata geçirmektedir. Hukuk bilişim ve dil teknolojileri
şirketi Karakullukçu Dan. A.Ş.'nin bir servisi olan
Kanunum, Avrupa Dil Teknolojileri sektörel forumu
LT-Innovate'in kurucu üyelerindendir.


