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4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunumuz; rekabetin
engellenmesi, bozulmasr veya krsrtlanmasr sebebiyle ortaya grkabilecek zararlan iinleyebilmek igin daha tince sorumluluk hukukunda yer almayan ve
ilk kez ABD Antitriist Hukukunda esasrm bulan tig kat tazminat sistemini
kabul etmiqtir. 4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunun 58.
maddesi hiikmtintin 2. frkrasrnda diizenlenen iig kat tazminat, Clayton Kanunun 4. maddesinde diizenlenmiqtir. Tazminat hukukunun genel amaclmn, u$ramlan zarann giderimi olduiunun bilinmesine raimen; kanun koyucu iig kat tazminatla, ilk kez uiramlan zarann iig katr oramnda bfu tazminata htikmetme yetkisini hakime vermektedir.
Ug kat tazminat hususunda en gok tartrqrlan; bu tazminatrn miktan
ve hukuki nitelifi olmugtur. Qahgmamrzda, bu tartrqrlan hususlara delinmeye gahqtrktan sonra, ayrrca Ttrk ve Amerikan hukuklarrndaki ilg kat
tazminatrn dtizenleniq qekli, iig kat tazminatrn unsurlart, bu tazminatr talep edebilecek kiqilere de delinilmeye gahqrlacaktrr. Bu gahgmamn temel
amacr daha iince sorumluluk hukukunda yer almayan bu tazminin nedenIerini incelemektir. Qahqmamrzda ilk olarak, Tiirk ve ABD Hukuk sistemlerinde tig kat tazminatrn ne qekilde diizenlendiii anlatrlmaya gahqrlacaktrr. Ug kat tazminatrn hukuki niteli$i ve tazminat miktan doktrindeki tartrgmalara da de$nilerek incelenmeye gahgrlacaktrr. Uq kat tazminat sisteminin kabul edilmesinin amacr, zarata sebep olan teqebbiisleri caydrrmak
ve zarara maruz kalan tegebbiisler ve kimseleri ise kanun yollanna baqvurmaya teqvik etmektir Ug kat tazminat daha iince sorumluluk hukukunda dtizenlenmemiq bir mtiessese olmasrna raimen; bir tazminat olmasr sebebiyle sorumluluk hukukuna egemen olan ilkelerle agrklanmaya qahqrlacaktrr.
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$r- rrt Kt K sistntn nnixnn tie r<nr tl,zuiNar
e- rUnn HuKrrKuNDAiiq x^lr rlzuiNar
4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunun 58. maddesi
htikmiintin 2. fikrasrna g{ire "rekabetin engellenmesi, bozulmasr veya krsrtlanmasr sonucu ortaya grkan zarar; taraflann anlaqmasr ya da karan veya
a$r ihmalinin olduiu hallerden kaynaklanmaktaysa, hakim, zarar giirenlerin talebi iizerine, ufoamlan maddi zatarurrya da zarara neden olanlarrn elde ettili veya elde etmesi muhtemel olan kdrlann iig katr oramnda lazrninata htikmedilebilir. "
Tiirk hukukunda iig kat tazminat tegebbiislerin ya da taraflann anlaqmalan, karan veya a[rr ihmalleri sebebiyle, rekabetin engellenmesi, bozulmasr ya da krsrtlanmasr sonucu ortaya grkabilecek rekabet ihlallerini tinlemek ve ortaya qrkan zararlan gidermek amacrm taqrr. 4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakhrndaki Kanunla bdyle bir dtizenleme yaprlmasrmn amacr, biiyiik yrikiimliiliikler ve mali sorumluluklar taqryan qirketleri rekabet
ihlallerine karqr korumaktrr. Ug kat tazminat sistemi, zarar gdren teqebbiisleri ve kimseleri rekabet ihlallerine karqr korurken, zarar veren teqebbiislerin de rekabet ihlali dawamqlanndan kagrnmalanna yardrmcr olur. Bu yeni diizenleme ile ilgili olarak doktrinde; zarar gdren tegebbtisleri ve tiiketicileri rekabet ihlallerine karqr korumak; di[er taraftan rekabet ihlallerine
sebep olan teqebbtisleri cezalandrrmak oldu$u yiintinde geqitli giiriiqler ileri
siiriilmtiqttir2. Doktrinde sadece iig kat tazminatrn kanunda yer almasrmn
amacr de$I; tazminatrn hukuki niteliii de tartrgma konusu yaprlmrqtrrs.
B- ABD IIUKUKUNDA Uq rAr TAZMiNAT
4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunda yer alan dtizenlemeler genel olarak AB Rekabet Hukukuyla paralellik giisterirken, iig kat
tazminat sistemi hukuk sistemimize ABD Rekabet Hukuku sisteminden
alrnmrqtu. Ancak iig kat tazminat sistemi ile ilgili ilk diizenlemeye L623 tarihli ingiliz Monopol Yasasrnda rasthyoruz4
Amerikan Antitriist Hukukunda iig kat tazminat sistemi Clayton Kanununda diizenlenmiqtir. ABD Antitriist Hukukunda rig kat tazminat treble damages action5 olarak nitelendirilmektedir. Clayton Kanununun 4. maddesi
hiikmiine gtire "rekabet hukuku kurallanmn ihlalleri sonucu bundan zarar
giirenler, zararlanmn iig katrm tazminat olarak talep edebilirler."AB Rekabet
TOPQUOdLU, M'-RekabetiKrsrtlayan TegebbiislerArasr igbirlipi Dauranrglart ve Hukuki
Sonuglart, Attkara, 2001, s.306
bkz. Biiliim $IY
ARI, Z.:Rekabet Hukukunda Danryklilth Kaurarnt ue Hukuki Sonuglan, Ankara, 2004 s.
226
5

POSNER, R.: Antitrust Law,An EconomicPerspective,Chicago,1976,s.226-227
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giihukukunda ise daha farkh bir diizenleme yer almaktadr. Bu diizenlemeye
re, birlipe iiye olan devletler uf'radrklan zararlardan dolayr sadeceuiradrklan tazminat miktan kadar tazminat talep edebileceklerdir'AB Rekabet Hukukunda sadecerekabet ihlali neticesinde uiraml alr zarar giderilmiq olacaktrr'
Amerikan Hukuku sisteminde de iig kat tazminat, sisteminin bir benzeri
hukuku
daha yoktur. ABD Hukukunda iiq kat tazminilkesine sadecerekabet
diizenlemelerinde yer verildi[i giiriilir. Amerikan Rekabet Hukuku sistemine
bir
biiyle bir diizenleme getirilmesinin amao; rekabet kurallanna uyulmayr
yer
tazminatalan
sisteminde
Hukuk
haline getirmektif. Amerikan
"o"I**u
Iann amacr da, uiramlan zararlan karqrlama ve cinlemeamacr taqrr'
Amerikan Hukuku sisteminde tazminatlar; nominal tazminat ve cezahaklandrrma amagh tazminatolmak tizere iki geqittir. Nominal tazminata,
durumlarda
gergekleqtili
unsurlanmn
difer
harig
srz frilin zarar unsuru
ihlal
htikmedilir ve bu tazmirtata htikmedilebilmesi igin belirli bir hakkrn
cezalandrrma
gerekir.
edilmesi
tespit
edildifinin mahkeme tarafrndan
amagi tazminata ise; failin hukuken hnanan, zalimane bir eylemini tekrar
etmemesini saflamaya gahqmak igin hiikmedilir?'
Tiirk Hukuku diizenlemesinde ise tazminat,kiqinin maddi ve manevi
malvarhsnda (malvarhsnda ve kigi varh[rnda) meydana getirilmiq olan
sisteeksilmenin doldurulabilmesi igin yiiklenilen edimdir' Ttirk Hukuku
Maddi
geqittir.
iki
iizere
olmak
zarar
minde zarar, maddi zarar Ye manevi
tazminde kiginin maddi olarak u[radrfi,r zararlar telafr edilmeye gahqrlrrken;
manevi tazminde kiqinin duygusal gtikiinttisii ve uiradr$ bedeni zararlann
telafi si yoluna gidilmektedir.
Amerikan Hukuk sisteminde tazminat ilkesi dtizenlenirken, istenebilecek tazminat miktarr, u$ramlan zatarla srmrlandrnlmrqtrr. Yani; Ttirk Hukuku sistemimizdeki tazminatla zenginleqme yasa$na paralel bir diizenleme mevcuttur'
clayton Kanunu ile biiyle bir dtzenlemeye yer verilmesinirl amacr ceza'
Iandrrrnaktan qok tigtincii kiqilerin zararlarrm gidermek, bu kiqilerin hukuka aykrn fiilerinden kagrnmalarrm sailamak Ye zarat giirenleri davacr oImaya teqvik etmek olarak belirtilmiqtirs.
4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakl:rndaki Kanunumuz daABD Rekabet Hukuku sistemine paralel bir dtizenlemeyeyer verilmesinin amacr, dncelikle uiramlan zararlan gidermektir. Doktrinde ise iig kat tazminatrn kanunda yer almasrmn nedeni zarata neden olan teqebbtisleri cezalandrrmak veya
zarar gilren teqebbtisleri kanun yoluna baqvurmaya teqvik etmek olarak savu6 PosNER,R.: s.230
7

AKINCI,

A: Reh.abetin Yatay Ktsr,tlannxa,sr,Ankara,2001,

8

WHISH,R.:

Competitian Law, London, 1986, s'16

s.385
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nan iki farkh gtirtiq mevcuttur. Ilk gtiriige; yani tig kat tazminatrn asrl amacrmn cezalandrrmak olduiunu savunan grirtiqe gtire; iig katr oramnda tazminat
iidemek zorunda kalacak olan teqebbiisler rekabeti ihlal edecek dawamqlardan sakrnacaklardrr ve zararrrr iig katr oramnda bir tazminat 6deyerek aym
dawamqr tekrarlamayacaklardrr. Ug kat tazminatrn kanuna konuluq amacl
ilk bakrqta cezalandrrmak gibi gdri.inmektedir.Ancak tiq kat tazminatrn teqvik
edici rizellili kammrzca daha a[rr basmaktadrr.Rekabetin krsrtlandrfrnn, engellendi$nin veya bozulduiunun tespiti gtig olgulardrr. Bir de zarar gdrenler
olarak nitelendirdifiimiz kimseler ve teqebbiislerin kanun yoluna ve zarann
tazmini isteyememeleri durumunu diigiindti!"iimiizde verilecek olan tazminatrn cezalandlrrna amaclndan siiz etmek gittikge zorlaqacaktrr.Ug kat tazminata htikmedilebilmesi igin talep edilmesi qarttrr. Zarar gtirenler ispat koqullanmn a[r.r olmasr ve goiu zaman rekabetin engellendipinin, bozuldu!'unun ve lasrtlandr[rmn ispatlanamamasr sebebiyle tazminata istemine baqvurmamaktadrrlar. Ug kat tazminat ispat zorluiunu diigiinen teqebbiisleri ve tiiketicileri kanun yoluna baqvurmaya teqvik edecektir.
Rekabetin krsrtlanmasr, engellenmesi ya da bozulmasrna neden olan
haller anlagmalar,uyumlu eylemler,teqebbiisbirlili kararlan,birleqmeler ve
dewalmalar ve son olarak hakim durumun ktitiiye kullamlmasrdrr. Kanun
ispat yiiktimltiliifiinti kolaylagtrrabilmek igin uyumlu eylem karinesini kabul etmiqtir. Ayrrca yukarrda saydr[rmrz rekabet ihlallerine yol agan rekabet ihlali davramqlanmn giiriinen etkilerinin yamnda daha sonra ortaya grkabilecek etkileri de olabilir. ileride doiabilecek bir zarann ispatr ise do[mug zararlann bile ispatlanamadrlr bir sistemde daha da zor olacaktrr. Kanaatimizce iig kat tazminat sisteminin 4054 sayrh yasaya getiriliq amacr zarar giirenleri kanun yoluna baqvurmaya tegvik etmektir.
$ rr- uQ KAr TAZMiNATTN UNSURT,ART
Sorumluluk hukuku anlamrnda bir tazminattan bahsedebilmemiz igin
hareket, zarar, hukuka ayk:rnhk, illiyet ba[r ve kusur unsurlanmn bir arada bulunmasr gerekir. Ug kat tazrninat, sorumluluk hukuku igerisinde diizenlenmemig olmasrna rafmen; "tazmirtat" olmasr sebebiyle, tazminatrn unsurlarrm tagryrp taqrmadr[rm incelemeye gahqaca[rz. Rekabet Hukuku anlammda hareket kawamrna; rekabeti ihlal eden anlaqmalarrn varh$, teqebbtis birliklerinin kararlan,uyumlu eylemler,hakim durumun krittiye kullamlmasr ve tegebbiislerin birlegmesi ve dewahnmasr halleri girecektir.
A. ZARAR
Zxar; kiginin rrzasr drqrnda malvarhSnda meydana gelen azalmadrr9.
Zara4 zarara u['rayan kimsenin mevcut mameleki ile zatar veren olay mey9

EBEN, F: Borglar Hukuku GenelHilkiimler, istanbul, 1999, C.1, s.489- OGUZMAN,IT-\OT
T: Borglar Hukuku Genel Hilkiimler, istanbul, 1998, s..495
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dana gelmeseydi bulunacak olan mameleki deperi arasrndaki farkr ifade
eder.lo
4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Haklnndaki Kanun madde 58/2"orLaya
grkan zarar" ifadesiyle baqlamaktadrr.Yani igkattazminatrn talep edilebilmesi igin de, bir zarar olmahdrr, Bu madde htikmiinde ifadesini bulan zarar Sorumluluk Hukukundaki zarardan farkh de['ildir. Ancak burada zarar rekabetin engellenmesi,krsrtlanmasr veya bozulmasrneticesindemeydana gelmektedir. Tegebbtislerveya zarar gtiren kimselerin rekabetin engellenmesi,hsrtlanmasr veya bozulmasr neticesinde ellerinde kalan mameleki deperleriyle; rekabetin engellenmedi$i, hsrtlanmadr[r veya bozulmadrflr zamarl ellerinde bulanan mameleki deierleri arasrndaki fark zaran oluqturur. Zarartn ortaya grhabilmesi igin; rekabetin ya bozulmug, engellenmigveya Insrtlanmrq ve etkilerinin dolmuq ya da fiilin icra edilmig olmasrna ra[men; rekabet ihlali fiilin sonuglanmn do["mamrqancak doSaca$nailigkin emarelerin bulunmasr gerekir.
B- KttsuR,
Kusur; Borglar Kanununda tammlanmamrgtrr. Doktrinde ise kusur
kawamrmn farkh tammlan vardrr. Bir gdriiqe giire kusur; hukuk dtizeninin
lunadr[r hoq gtirmediii dawamg bigimidirrr. Bir dif'er gdriige g6re ise kusur;
hukuka ayhrrr sonucu istemek veya bu sonucu istemiq olmamakla beraber
hukuka aylcrn davramgtan kagrnmak iqin iradesini yeteri kadar kullanmamaktrrlz.
Kusur kast ve ihmal olmak iizere iki geqittir:
1) KAST
Kast; kusurun en afrr derecesidir. Failin hukuka ayhrn bir fiil iqlemekte olduiunu bilmesi ve bu fiili zararh sonucunu bilmesine rafmen isteyerek
iqlemesidirls. Kastrn iki unsuru vardrr: Bilmek ve istemek
Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunun 58. maddesinin 2. fikrasrnda "taraflann anlaqmasrveya karanndan" bahsedilmiqtir. Yani, tig kat tazminatr talep edebilmek igin ya taraflar anlaqmah ya da karara varmahdrrlar.
Anlaqma; hukuken gegerli, baSlayrcrolan anlaqmalarla birlikte, bu nitelikten
yoksun her tiirlii karqrhkh bilgi agrklamalanm, frili dawamglan da kapsar14.
Kararla ifade edilmek istenen, tegebbiis birliklerinin aldrklan kararlardrr.
Teqebbiisbirli[i kararlan; teqebbiislerin belirli amaglara ulaqmak igin olug1 0 TUHRVON, A: Borglar HukukuI-II,Arl<ara, 1983,s.77
1 1 EREN, F: C.I, s. 55L, TEKLNAYTBURCUOGLUI AKMANI ALTO?:
Borqlar Huhuhu Ge-

nel Hilkiimler, Istanbul, 1993,s. 492
72

oGuzMANK.tOzn s. sos

13

oGuzMAN.Kt OZ T:s. IO},EREN,F: C.I, s.55?-VON TUER, A: s. 427
ITEISII..8: s.191
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turduiu ttizel kiqili$ }aaiz ya da tiizel kiqiligi olmayan her ttirlti birlik tarafrndan rekabet diizeninin ihlaline yiinelik olarak aldrklan her tiirlii kararlardrr. RKHK m.58/2 hiikmtinde anlaqmalardan, kararlardan bahsedilmiq olmasrna raimen RKHK m.4 hiikmiinde dtizenlenmiq olan uyumlu eylemlere hig
de$inilmemiqtir. Uyumlu eylem; iki veya daha fazla iqletmenin ekonomik ve
rasyonel gerekgelerle agrklanamayan ve bir anlaqmaya dayanmayan, fakat
bilingli olarak birbirine paralel hale getirilmiq rekabeti srmrlayrcr pazar davramglan olarak ifade edilebilirls. Uyumlu eylemle tegebbiisler rekabeti srmrlamak ve rekabet dtizenini ihlal etmek igin ortak bir eylem gergekleqtirmektedirler. Rekabeti ihlallerine sebep olan bu dawamqrn da alrr ihmalle iglenmiq olmasr halinde iig kat tazminatrn talep edilebilmesi gerekir.
RKHK m.58/2'de taraflarrn anlaqmasr ve karanyla ifade edilmek istenen; anlaqmalar, tegebbiis birliklerinin kararlarr ve uyumlu eylemlerin yanrnda taraflann meydana gelebilecek zararr bilmeleri ve bu zararh sonucun
doimasrm istemeleridir. Teqebbiislerin ve tiiketicilerin, anlaqtrklarr ve karara vardrklan zararlt sonucun dofmasrna sebep olabilecek rekabetin engellenmesi, krsrtlanmasr veya bozulmasr frilleridir. Kastta fa7l, zarath sonucun
dop'acaprmbilir ve bu zararh sonucun do[masrm ister. 4054 sayrh yasada
ifadesini bulan taraflann anlaqmasr veya ifadesiyle kasdedilen, taraflann
zararlt sonucu bilmeleri ve istemeleridir. Yani; iig kat tazminatrn talep edilebilmesi igin taraflann kasden btiyle bir dawamq (rekabeti hrsrtlamak ve
ttiketiciyi siimiirmek)16 iginde bulunmalarr gerekir.
2) IHMAL
ihmal; zararh sonucun doimasrm engellemek igin hukuk diizeninin
ytikledili ytikiimliiltiklere aykrn hareket edip; gerekli tedbirleri almamaktrru. ihmd; hukuka aykrn sonucun istenmemesine karqrn, bu sonucun
meydana gelmemesi iqin iradesini kullanmamak halin ve qartlann gerektirdi[i dikkati ve iizeni gtistermeme hali olarak da tammlanabilirls.
ihmal; derecesine giire, alrr ihmal ve hafif ihmal olarak ikiye aynlrr:
A) AGIR iTNMT,
Hukuka aykrn sonucu meydana getiren fiilin iqlenirken bdyle bir fiili iqleyebilecek olan herkesin gtisterebilece[i dikkatin ve iizenin giisterilmemiq
olmasr hali alrr ihmal olarak tammlanmrgtrrl9.
4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Haklandaki Kanun; rekabeti ihlal
L5
16
t7
18
19

ARSLAII, Y: s.53-54
TOPQUOGbU,M; s.306
EREN,F.: C.I,:s.559
OGuzaul K.l 62 ?: s.510-TUHR vON, A: s. 428
odvznu,ll K.lOz f: s.510
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eden davramq sonucunda iig kat tazminata hiikmedilebilmesi igin, rekabet
ihlali fiilinin afir ihmalle iqlenmesi gartrm aramaktadrr. Bununla birlikte
a[rr ihmal sayrlabilecek olan haller kanunda belirtilmemiqtir. Alrr ihmal
halinin tespitinde borglar hukukunun genel prensiplerinden yararlanmamrz gerekir. Kanaatimizce, kanun koyucu alrr ihmal sayrlabilecek olan rekabeti bozucu davramqlan iirnek mukabilinde saymahydr ya da RKHK
m.4'te sayrlan hususlann varh$ halinde afrr ihmalin gergekleqtifine dair
bir karine kabul edebilirdi2o.
B) IIAFiF iTNTAT,
Hafif ihmal, hukuka aylan bir fiil iqlenirken herkesin giisterebilece$
tizenin defil, sadece dikkatli ve tedbirli bir kimseden beklenebilecek olan
tizenin gtisterilmemig olmasr halidir2l.
Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunumuz iig kat tazminatrn sadece aSr ihmalle iqlenen bir rekabet ihlali fiili neticesinde istenebilece!{ni diizenledili igin, hafrf ihmalle iqlenen bir rekabet ihlali fiili neticesinde tig kat
tazminat talebinde bulunulamamasr gerekir. Hukuka aykrn olarak iglenen
bir fiilin hangt gartlar altrnda hafif ihmal sonucu iqlenmiq sayrlaca$ veya
hangi hallerde alrr ihmalle iglenmiq sayrlaca$mn tespitinin nasrl yaprlaca[r ise belirtilmemiqtir. Tegebbiislerin veya zarar veren kimselerin rekabeti
krsrtlayrcr faaliyetlerini ne qekilde (a[rr ihmalle mi?, hafif ihmalle mi?) icra
ettiklerinin tespiti oldukga giig olacaktrr.
C. IIYGUN iT,T,iYEt BAGI
Hayat tecrtibelerine giire, bir dawamqrn olaylann normal akrqryla meydana getirebileceli zararla olan mantrki ba$a, uygun illiyet ba[,r denir22.Somut olayda gergekleqentiirden bir sonucun olaylann normal akrqrna ve hayat tecriibelerine gtire nitelili ve ana temayiilii itibariyle meydana getirmeye elveriqli olan veya bu tiirden bir sonucun gergekleqmesiihtimalini objektifolarak arttrran zorunlu gartla sonug arasrndaki baf olarak doktrinde de
tammlanmrgtrr2S.
RKHK madde 58/2 hiikmtine giire rekabetin engellenmesi, krsrtlanmasr
veya bozulmasrmn nedeni; teqebbiislerin a[rr ihmali, kasdr veya taraflarrn
anlaqmasr ile kararr ise sebepile sonug arasrndaki mantrksal baf kurulmuqtur ve uygun illiyet balrmn varhS:.mn kabul edilmesi gerekir.

20 iKIZLEB, M: "Tilrk ueAurupa Birtipi Hukukunda IJyumlu Eylemler" , Hayri Domaniq'e 80.
Yaq Giinii Armaganr, C.I, istanbul, 200L,s.274
2r EREN,F:c.I, s. b6z-oduzMAN Kt 62 r: s. 5ro

zz oGvzMAtttK.tOzr s.50o,TUHRvoN,A: s.9z
23 EREN,F:c.I, s. 509
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D.Ifl'KUKAAYKIRILIK
Bir tazminattan siiz edebilmek igin, hukuka ayl<rnhk unsurunun da bulunmasr gerekir. Hukuka aykrnhk; kigilerin mal ve qahrsvarhklanm do['rudan do!'ruya koruyan emredici bir hareket tarzr kurahna aykrnhk halinde
ortaya grkaL2l
RKHKun tig kat tazminatr diizenleyen 58/2 maddesi hiikmtine giire de;
rekabet ihlali frili hukuka aykrn bir fiil olmahdrr. Bu fiil neticesinde de rekabet dtzeni ihlal edilmeli, yani, engellenmeli, krsrtlanmah veya bozulmahdrr.
$ m. iiq KAT TAZMiNAT TALEBiNDE BULuNABir,rcpr

rigir,nn

4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunun SS.maddesi
hiikmtiniin 2.frkrasrnda iig kat tazminat talebinde bulunabilecek kiqiler "zarar giirenler" olarak ifade edilmiqtir. Zarar gtirenler ifadesi gok anlaqrlmaz
ve srmrlan belli olmayan bir kavramdrr.
Zarar giirenler kawamrna kimler dahil edilmelidir? Doktrinde bu husus
tartrgmahdrr. Doktrindeki bir giiriige gtire; zarar giirenler ile ifade edilmek
istenen, rekabet ihlalleri neticesinde zarar giiren herkestir. Herkes kawamrna; rakip teqebbiisler, tii.keticiler, ana tegebbiisler, zarara maruz kalan tegebbiis alacakhlan, pay sahipleri ve milli ekonomi dahil edilmelidir. Bu g<iriiq kendi iginde zarar gdren kimseleri srmrlandrrma eSlimine gitmiq ve bu
sebeple de zarar giirenleri; rekabet ihlallerinin hedef aldrlr teqebbtis veya
kigilerle srmrlandrrmrgtrrzs. Doktrindeki diper giirtige giire ise; zarar gtirenler ile ne ifade edilmek istendilinin anlaqrlabilmesi igin Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunun 58. maddelerinin L. ve 2. frkra htikiimleri birlikte de[erlendirilmelidir. 4054 sayrh Kanunun ].. frkrasr htikmiine giire rekabet ihlalleri neticesinde teqebbiisler ve tiiketiciler olmak iizere iki grup zarara uiramaktadrr. RKHKnun 58/1. maddesi htikmiinde yoksun kahnan
kdr sadecerakip teqebbiisler tarafindan ele ahmrken, SSl2.maddehiikmtinde zarar giirenler bakrmrndan ele ahnmrqtrr. Bu nedenlerden dolayr; zarar
gtirenler kavramryla ifade edilmek istenen hem zarar giiren tiiketiciler hem
de teqebbiislerdir2G.
Kanaatimizce "zarar gdrenler" ile ifade edilmek istenen; rekabet ihlalleri neticesinde zarara maruz kalan tegebbiisler ve tiiketicilerdir. Zarar gcirenler kawamrmn herkesi kapsayacak qekilde de$erlendirilmemesi gerekir.Ug kat tazminatrn 4054 sayrh Kanuna konulmasrmn amacr; rekabet ihIalleri dawamqlanylazarar giiren teqebbiisleri ve tiiketicileri kanun yoluna

24 TUNQOMAd,K:BorglarHukuku,Istanbul,Lg6S,
s. 254
25 roPQUoGLtl, M.: s.308
26 ARI,Z.:s.228-229
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baqvurmaya tegvik etmektir. Bu tazminat ta; sorumluluk hukuku kapsamrnda yer alan di!'er tazminatlar gibi tazminatla zenginlegme yasalrna tabi olmahdrr. Tazminatla zenginlegme yasaS ile ifade edilmek istenen; bir
kimsenin uSradrpr zarar neticesinde, en gok u[radr[r zarar miktan kadar
tazminata htikmedilmesi gerekir. Zarar gdrenler kawamr dar yorumlanmaIr ve bu kawam igine gergektenzatata maruz kalan tegebbiisler ve tiiketiciler dahil edilmelidir. Zararrnispatr gtig hatta bazen imkansrz olmasrna karqrn; kiitii niyetli olarak bu tazminatla zenginleqebilecektegebbiisler ve tiiketiciler de dtiqiiniilmeli ve zarar g6renler kawamr daraltrlmahdrr.
$ ry- Uq KAr TAZMiNATTN l{urruKi

Nitnr.idi

A- CEZAi $ART
Cezai qart; borglunun alacakhya kargr mevcut bir borcu hiq veya gereii
gibi ifa etmemesi halinde iidemeyi vaad ettiii, hukuki iqlem ile belirlenmiq
ekonomik bir deper de ifade eden edim olarak tammlanabilirzT. Cezai qart,
sdzleqmede tidenmesi kararlaqtrrrlan borcun ifasrm saplamaya yiineliktir.
Cezai qartrn miktan sdzleqmeded'ngtiriilen borg miktanndan daha fazla oIduiu igin, borglu, siizleqmedendopan borcunu ifa etmek igin gaba sarf edecektir. Cezai qartrn amacr; asrl alacaf.r kuwetlendirmektir. Cezai qart, asrl
borca kaynakhk eden bir stizleqmeyleveya baSmsrz bir stizleqmeyle kabul
edilmiq olabilir.
Cezai gart; her tiirlii borg igin kararlaqtrnlabilia cezai qartr igeren scizleqmede her tiirlii edim ceza olarak belirlenebilir, siizlegmeyebaflr feri bir
borgtur28. Cezai gart, sadece sa['lar arasr hukuki iqlemlerde ve sonuglanm
hayatta doiuran siizleqmelerdekararlaqtrnlabilir.
Cezai gartrn kanunla diizenlenmesi miimkiin de[ildir. Bunun sebebi, cezai qartrn taraf iradelerine dayanmasrdrr29.
Doktrinde, iig kat tazminat cezai gart olarak nitelendirilmiqtir. Ug kat
tazminatrn cezalandrrma nitelifi taqrdrpr, zatara maruz kalan kimseleri kanun yoluna baqvurmaya teqvik ettifi ve teqebbtislerin rekabeti krsrtlayrcr faaliyetlere giriqmelerini dnleme bakrmrndan, bir ttir kanundan dofan cezai
qart olarak nitelendirilmesi gerektiii savunulmuqtur.so
Cezarqart, Borglar Kanunu sistemi iginde diizenlenmiqtir. Cezai qart ya
ana stizleqmedenayn yeni bir stizleqmeyleya da ana srizlegmeyebaph olarak sadece taraf iradeleriyle siizleqmedeyer alabilir. Amag; borglunun miikellefiyetini arttrnp sdzleqmedendopan yiikiimltiltiklerini yerine getirmesi27 EREN, ^E:C.II, s.1069, OGUZMAIV, K.l6Z ?.: s.86g, TUHR VON, A.: s. 763
28 oduz*tettt, K.l-Oz ?.: s. 869 -872
29 EREN,IT.:c.II, s.11?o
30 roPQUodLU, M.: s.Bo6
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ni saflamaktrr. Kanundan dopan cezai qart yoktur. Ug kat tazminat sisteminin 4054 sayrh yasaya zarar giiren teqebbiisleri ve tiiketicileri kanun yoluna baqvurmaya teqvik etmek amacryla getirildi[ini dtiqiintiyoruz. Yani; iig
kat tazminatta bir cezalandrrma sdz konusu defildir. Uq kat tazminat sistemi cezai gart olarak nitelendirilmemelidir.
B. CEZAi TAZMiNAT
Doktrinde iig kat tazminatrn bir geqit cezai tazminat olarak nitelendiren giirtigler de vardrr31. Bu giiriiqii savunan yazarlara gdre; iig kat tazminat sisteminin 4054 sayrh yasaya konuluq amacl, rekabet ihlallerine yol
agan tegebbtsleri cezalandrrmak, u$ramlan zararrn iig katr oramnda bir
tazrninata hiikmederek iqledikleri frilerle rekabet diizenini bozan tegebbiisIeri ve kimseleri bu frilerinden caydrrmaktrr. Rekabeti krsrtlayrcr faaliyetleriyle rekabet diizenini bozan veya diizenin bozulmasrna yol aqanlar igin bir
tiir cezai tazminat olan iig kat tazminat sistemi uygulamaktrr.
Bu yazarlar iig kat tazminatr bir geqit cezai tazminat olarak nitelendirmelerine karqrn cezai tazminat ile ne ifade edilmek istendilini tam olarak
belirtmemiglerdir. Kammrzca; daha 6nce de ifade etmeye gahqtr$mrz gibi iig
kat tazminat sisteminin kabul edilmesinin sebebi, zarar gtiren teqebbiisleri
ve tiiketicileri kanun yoluna baqvurmaya teqvik etmektir. Ug kat tazminat,
teqvik edici tizellifi nedeniyle cezaitazminat olarak nitelendirilemezsz. Cezaitazminat ifadesinin kabul edilmesi ile iki tiiLrtazminat ortaya grkaracaktrr: Cezai Tazminat ve Medeni Tazminat. Bu qekilde bir aynm ise sadece
kawam kargaqasr yaratacaktrr. Tazminatrn amacl; zatarlt sonug meydana
gelmeden flnceki duruma geri diinmektir. Yani; zararr tazmin etmek Ye za'
rar meydana gelmeseydi nasrl bir hal iqinde olunacaksa, o halde bulunmayr
saflamaktrr. Zarar miktanmn uiramlan zarardan fazla olmasr bir geqit cezalandrrma olabilir. Ancak, cezalandrrma amacr taqryan bir husus tazminat
olarak nitelendirilemez.Bi! "ceza" olur. Her ne kadar ufoamlan zatar taz'
min edilecek de olsa zarar miktanmn tisttlnde kalan miktar bir gegit cezadrr. Ama ceza arttk tazminat de[ildir. Yani tazminat ve ceza ay1t1kawam
iginde kullamlmamahdrr.
C. MEDENI CEZA
Bir di!'er gtiriiq iig kat tazminatr bir geqit medeni ceza olarak nitelendirmigtir33. Bu giiriige giire; kanun koyucu daha iince sorumluluk hukukunda
E.:Tiirk Rekabet Hukukunda
Rekabeti SrnzrlayrctAnlagmalar (Ilyumlu Eylem ue Kararlar), Ankara, s' 163
32 Aym Gtiruq igin Bakrmz: AI{INCI, A.: s. 385(dipnot 6)
3 3 ERDEM,E.:"Rekabet Hukuku ve Hahstz Rekabet lligh,isi" Prof. Dr. Omer Tboman'a 55. Yaq
Gtinii Armafam, C.I, istanbul ,2002, s. gg2, GilL, i.: http://www.rekabet.eov.trlword/ibrahimzul/7-rqelru. dqg, s.27

3 1 ARSLAI,I,Y.: Rekabet Huku&u, Bursa, 2001, s. 390, BADIln,
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diizenlenmemiq olan iig kat tazminat sistemini, medeni bit ceza olarak,
4054 sayrh Kanunun kapsamrna almrqtrr. Piyasalarda rekabetin saflanabilmesi igin idari mahkemeler deEil; adti mahkemeler segilmeli ve adli mahkemelere baqvurunun tegvik edilebilmesi igin de iig kat tazminat, bir geqit medeni ceza olarak kabul edilmelidir.
Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunda Rekabet Kurulunun aldrlr
kararlara karqr baqvurulacak makam olarak Danrqtay giisterilmigtir.
(RKHK md.55 hiikmii) Yine; 4054 sayrh kanunda rekabet ihlalleri sebebiyIe istenebilecek para cezast "idari para'' cezasr olarak belirtilmiqtir (RKHK
md.16-19 hiikilmleri). Rekabet ihlalleri nedeniyle teqebbtisler veya rekabeti
ihlal eden kimseler idari bir ceza iidemeye mahkum edileceklerdir. Rekabet
Kurumu baprmsrz idari otorite olarak nitelendirilmektedirsa. Yani; Rekabet
Kurumu aldrflr ya da alacafr kararlar agrsrndan higbir makam, merci, kurum ve kuruluqa tabi def'ildir' Di!'er tataftan idari bir kurum olmasr sebebiyle de aldrfr veya alacaS kararlar aleyhine Damqtay'a baqvurulabilmektedir. Sorumluluk hukuku anlamrndaki tazminatlar aleyhine ise, baqvurulacak merci adli mahkemeler ve iist merci de Yargtay'drr. Uq kat tazminatrn kanunda yer almasrmn amacr, difer tazminatlar gibi ulXamlan zaran
tazmin etmektir. Tazminatrn talep edilebilmesi iginse baqvurulacak mercinin adli merciler veya Damgtay olup olmamasrmn pek bir ijnemi yoktur. Uq
kat tazminatta tinemli olan zarann giderilmesi ve zarardan tinceki duruma
gelinmesidir. Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanun sebebiyle meydana
gelebilecek veya meydana gelmiq tazrninat, taleplerinde Damgtay'rn yetkili
merci olarak giisterilip, iig kat tazminat igin baqka bir mercinin yetkili krhnmrg olmasr pek mantrkh giiriiLnmemektedir. Kanun koyucu biiyle bir merci
ayrrmrna gitmek isteseydi bunu aJrnca belirtirdi. Ug kat tazminatrn bir tiir
ceza nitelifi taqrdrS ve kiqi htirriyetinin krsrtlanmasr gibi bir ceza hukuku
yaptrnmrna sahip olmamasr nedeniyle "medeni" bir ceza olduiu ileri siiriilseydi belki daha mantrkh olabilirdi. Ancak adli mercilere baqvurulmasrmn
teqviki amacr taqrdr$ diiqiincesi hukuki dayanaktan yoksun soyut bir iddia
olmaktan ileri gidemeyecektir.
D- ETKisi KtrwETlENninir,nriq

IrAKsrz riil,

SoRUMLULUGU

Doktrindeki bir baqka gdriiq, iig kat tazminatr etkisi kuwetlendirilmiq
haksrz fril sorumluluiu olarak nitelendirmiqtirss. Zarar veya menfaatin iig
katr tutanndaki tazminat hiikmiiyle rekabet hukukunun farkh bir boyutta
yay$n ve etkin bir qekilde uygulanmasrnn saffIanmasr amaglanmaktadrr.

34 ULUSO\|, A: Ba{tmsw idari Otoriteler, Ankara, 2003, s.133
35 SAJVZ/, K.C.: Rekabetin Korunmail Hakfundaki Kanunda )ngdriilen
ler ue Bu Hiikiimlere Ayktrt SAzleEme ue Tegebbtis BirIiPi Kararlartntn
2001, s.387

Yasaklaylcr HiikiimGegersizliEi, Ankara,
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Ug kat tazminatla; rekabet yasaklanna aykrn dawanan tegebbiislerin cezai
sorumluluiunun yamnda hukuki sorumluluklan da s6z konusu olacak ve
bu gekilde uSramlan zararlarrn telafi edilebilmesi igin de yeni bir yol agrlmrq olacaktrr. Etkisi kuwetlendirilmiq haksrz fiil sorumlululu tiiketiciler ve
rakip tegebbiisler igin tegvik edici olacak ve rekabet hukuku mahkemelerde
daha etkin olarak uygulanma imkam bulabilecektir.
Uq kat tazminatrn hukuki nitetiii haklsndaki en kabul edilebilir gdrtig
etkisi kuwetlendirilmiq haksrz fril sorumlulufu giiriiqiidiir. "Etkisi kuwetlendirilmig" ifadesiyle agrkgane ifade edilmek istendifinin belirtilmemig olmasr, bu hukuki nitelemenin tek eksik tarafrdrr. Uframlan zarar miktan
kadar tazminata htikmedilmeyip, uiramlan zararrn tig katr oramnda bir
tazminata hiikmedilmesi mi etkiyi kuwetlendirmektedir? Yoksa taraflann
anlagmasr,kararr ya da aSr ihmali halinin tazminatrn talep edilebilmesi
gartr olarak belirlenmesi mi etkiyi kuwetlendirmektedir? Bu hususun agrkga belirtilmemiq olmasr, etkisi kuwetlendirilmiq haksrz fril sorumlulup"u giirtigtintin tek eksik ve anlaqrlamayan noktasrdrr.
iW$ HAKSIZFiiL SORLnItrULUGU
E. SARTT,ARM SONUCUAGTRT,A$TIRtr
Ug kat tazminatr diizenleyen RKHK madde 58/2htikmti bu tazminatrn istenebilmesi igi zarann "taraflann anlagmasr,karan veya a$r ihmali" neticesinde doimasr gerektiiini belirtmiqtir. Taraflann anlaqmasr veya karanyla
teqebbtislerin veya kimselerin rekabet diizenini ihlal edici fiillerini bilerek ve
isteyerek ifa etmiq olmalan hali kasdedilmigtir. Aynca; anlaqmayla, teqebbiislerin akdettikleri anlaqmalar; teqebbiislerin uyumlu eylemleri ve kararlarla
da teqebbiis birlikleri tarafindan ahnan kararlar ifade edilmek istenmiqtir.
A[rr ihmal halinde ise, aym durumda bulunan makul ve dtiriist bir kimseden
veya teqebbiisten beklenemeyecekbir rekabet ihlali dawaruqrmn gergekleqtirilmesi ifade edilmeye gahqrlmrqtrr.Yani; iig kat tazminatrn talep edilebilmesi igin rekabet ihlali fiilinin kasden veya a!,rr ihmal hallerinde iglenmesi gerekir. Bu durum,tazminatrn talep edilebilme qartlanm a[rrlaqtrrmaktadrr.
Kanun koyucu iig kat tazminata htikmedilebilmesi igin, talep edilmesi
gerekti[i qartrm getirmiqtir. Taraflar anlagsalar, rekabet dtizeninin ihlali
konusunda karar verseler veya a[rr ihmal neticesinde rekabet dtizenini ihlal etseler dahi zarar giirenlerin talebi olmadan iig kat tazminat sdz konusu
olmayacak ve re'sen bir inceleme yaprlmayacaktrr.
Rekabetin engellenmesi, krsrtlanmasr veya bozulmasr neticesinde tespit
edilen zararur iiq katr oramnda tazminata hiikmedilecektir. Sadece,uiramlan zarar giderilmiq olmayacak; bunun yanlnda u!"ramlan zarann iig katr
oramnda bir giderim stiz konusu olacaktrr. Bu husus, rekabet ihlali davrarugrmn sonucunu afrrlaqtrrmaktadrr.
Uq kat tazminat, haksrz fiil sorumluluiunun unsurlarrm taqrmakla beraber kast ve a$r ihmal hallerinin, tazminatrn talebi igin gerekli olmasr,
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tazminatrn istenebilmesi igin talep edilmesinin gerekmesi ve son olarak u!.ranrlan zararlrL riq katr oramnda bir tazminata hrikmedilmesi nedenlerinden dolayr, iig kat tazminatrn qartlan ve sonucu a[rrlagtrnlmrq haksrz fril
sorumlulu['u olarak nitelendirilmesinin daha uygun olaca[rm dtiqiintiyoruz.
$ V.TAZMiNATINMiKTARI
Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunun 58/2.maddesi hiikmiinde
"...uiramlan maddi zararyad,azarara neden olanlann elde ettifii veya elde
etmesi muhtemel olan kArlarrn iig katr oramnda..." ifadesi talep edilebilecek
tazminat miktanm belirlememize yardrmcr olacaktrr.
"Maddi zarar" ibaresi, sadecemaddi olarak uiramlan zararlarrn talep
edilebileceiini, manevi olarak uiramlan zararlarrn talep edilemeyeceiini
belirtmektedirsG. Zarar gdrenlerin Borglar Hukukunun Genel Hiikiimleri
anlamrnda bir manevi tazminat isteyip,isteyemeyecekleri hususu ise belli
delildir. Manevi zarar; gahsiyet haklanna ytinelmiq olan bir tecaviiz sebebiyle bir kiginin duydufu cismani veya manevi acryr, rzdrrabr, elemi ve yaqama zevkindeki azaLmayrifade eder3?.Rekabet ihlalleri neticesinde zarar
giiren teqebbtislerin veya kimselerin gahqmagtigleri azalacak,giriqim tizgiirItikleri lusrtlanmrq olacaktrr. Manevi zararlanmn giderilmesiyle piyasalara
girig engelleri ile karqrlagan tegebbtisler ve kimseler kaybettikleri cesaretlerini kazanacaklardrr. Uq kat tazminatr talep eden zarar giirenler a5nrcagenel hiiktimlere dayanarak manevi tazminat talebinde bulunabilmelidirlers8.
Uiranrlan maddi zarar tazmini; elde edilmiq veya elde edilmesi muhtemel olan kdrlar iig kat tazminatla tazmin edilebileceklerdir. Buradan grkan
sonug kArlann frilien elde edilmiq olmasrna gerek yoktur. Umulan kArlar hesaplamrken RKHK madde 58/1 htikmti de diiqtiniiltirse umulan kArlarrn
gegmiq yrllardaki bilangolanmn da dikkate ahnmasr ve hesaplann ona giire
yaprlmasr gerekir.
Doktrinde, iig kat tazminat hususunda en gok tazminat miktan ile ilgili olarak "...iig katr oramnda tazminata hrikmedilebilir..." ifadesi tartrqrlmrqtrr. Bir giiriiqe giire; hakim taraflann anlaqmasr, karan veya a$r ihmalinin zarara sebep olduiuna inamyorsa "iig kata kadar" tazminata hi.ikmetmelidir. Tazminatrn miktan u!-ranrlan zararrn en gok tiq katr olabilir. Odenecek tazminatrn miktanmn uf'ramlan zarar miktarrnln kag katr olacafa
hususu ise somut olayrn qartlanna gtire tespit edilecektirse. ikinci gdrtqe
36 AKrNcr,A.: s.886
37 oeuzMAN, K.l 62, T: s. 327, EBEN,F.: C. I, s. 49/50
38 SERII S., "Ttirk veAB Rekabet Hukuku Uygulamasrnda TegebbrisBirli!'i Kararlan", Ttirk
Hukuk Dergisi, Mart 2005
39 OZ AFQIO6LU, G.: AT ue Tiirk RekabetHukukunda Hakim Durum,un K\tiiye Kullantlmasr, Ankara, 2000,s.197,A.RI,Z.: s.228
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giire; zarar taraflann anlagmasr,karan ya da a[rr ihmalinden kaynaklanmaktaysa hakim iig kat tazminata hiikmetmek zorunda deiildir. Bu husus
hakimin takdirine brrakrlmrqtrr. Ug kat tazminatla, hakime takdir hakkrm
kullamrken bir fist srmr (limit) getirilmek istenmigtir. Ug katrn altrnda bir
miktar da tazminat miktan olarak belirlenebili#o. Son olarak; Rekabetin
Korunmasr Hakkrndaki Kanunun 58/2 maddesi hiikmii ile hakime bir takdir yetkisinin tamnmasrmn siiz konusu olmadr[r., u[-ramlan zararrn iig katr
tutannda bir tazminat miktanmn ddenmesi gerektipi belirtilmiqtiral.
Ug kat tazminatrn Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunun 58/2.
maddesi htikmtiyle diizenlenmesinin amac\ zarar giiren teqebbtisleri veya
kimseleri kanun yoluna baqvurmaya tegvik etmektir. RKHK madde 58/2
htikmiindeki "...htikmedilebilir..." ifadesiyle kasdedilen hakime verilen bir
takdir yetkisi defildir. Taraflar anlaqarak, ortak bir karar vererek veya a$r
ihmalleriyle rekabet diizenini ihlal ederlerse uSramlan maddi zarann, elde
edilmiq veya elde edilmesi muhtemel olan kdrlann iig katr tutannda bir tazminata hiikmedilmelidir. Sorumluluk hukukundan farkh olarak, iiq kat tazminatla yalnrzca uiramlan zarar giderilmemekte, aynl zamanda ek bir tazminat iideme yiiktimliilii[ti getirilmektedir. Hakim; ufframlan zararl hesaplattrracak, ancak, bu zararrn iig katr tutannda bir tazminata hiikmedecektir.

soNUq
4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanunla getirilen tig kat
tazminat mtiessesesi,daha tince sorumluluk hukukunda yer almayan, farklr bir tazmin qeklidir. Kanun koyucunun u!'ramlan zararrrt giderimi drqrnda,
uSranrlan zararun iig katr tutannda bir tazminata htikmedilmesini dngiirmesi defiqik agrlardan deSerlendirilmelere tabi tutulamaya gahqrlmrqtrr.Ug
kat tazminatrn; taraflarrn anlaqmast, karan ya da afrr ihmali neticesinde
ortaya grkmasr sebebiyle zarar veren teqebbiisleri ya da kimseleri cezalandrrmak amacryla biiyle bir diizenlemeye yer verildi[i giirtiqti savunulmuqtur.
Bu gtirtiq yamnda tig kat tazminatrn zarar g6ren teqebbiisleri koruyucu ve
onlan kanun yoluna baqvurmaya tegvik etmek amacryla RKHK da yer verildigi de savunulmuqtur. Ug kat tazminat, zarar gdrenlerin kanun yoluna
baqvurmasrm teqvik etmek amacr taqrmaktadr. Zararrn istenebilmesi igin;
taraflann anlaqmasrmn, karanntn veya a$r ihmal hali iginde bulunduklarrmn ispatlanabilmesi gerekir. Yazrh olmayan anlagmalarla, rekabetin ihlal
edilmesi veya rekabet ihlali frilinin gergekleqtirilmig olmakla beraber rekabet ihlalinin dofirnamrqolmasr yani etkilerinin giirtilmemiq olmasr halleri ispatlanmasr gtig olgulardrr. Bu durumda, zarar gotefi teqebbiisler veya ttkeP.: Tiirk RekabetHuhuku ueAurupa Bi.rlipi RekabetHukukund.a Birlegme ve Deuralrnalarrn D enetlenmesi,Ankara, 2002,s. 3 73, I KIZI'E R'M' : s.274
ARSLAN,V: s. 390, TO PQ UOaLU, M..' s.306-308
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ticiler kanun yoluna bagvurmaya gekineceklerdir' Ug kat tazminatrn amacl;
zarar giiren teqebbtisleri ve kimseleri kanun yoluna baqvurmaya teqvik etmektir.
Ug kat tazminattalebinde bulunabilecek kiqiler agrsrndan;sadecezarar
giiren legebbiislerin ve tiiketicilerin delil milli ekonominin de zatar giirdriveya etlti ve dolrudan zarara maruz kalanlann deiil; zarardan etkilenen
belirtilmigkilenebilecek herkesin tig kat tazminat,talebinde bulunabilece!'i
tir. ug kat tazminat,4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanuna
zarar gdrenleri kanun yoluna baqvurulmaya teqvik etmek amacryla getirilmiq olsa da, tazminat talebinde bulunacak kiqilerin sayrca srnrrlandrnlmasr gerekir. Uiramlan zararrn tig katr oramnda bir tazminata hiikmedilecek
olmasr, bazr teqebbiislerin ve kimselerin bu zarardan fazladan bir yarar saplamasr anlamrna da gelebilecelinden; tazminat talebinde bulunabilecek
olanlan zarar gdren tegebbiisler ve tiiketicilerle srmrlandrrrlmasr gerekir'
Ug kat tazminatrn hukuki nitelifi hakkrnda doktrinde ileri siiriilen gtiriiqlere ve giiriiqlerimize yer verdikten sonra' iig kat tazminatr qartlan ve sonucu a$rlaqtrrrlmrq haksrz fril sorumlulufu olarak nitelendirmeyi uygun
bulduk. Taraflann anlaqmasr, karan ya da afir ihmali hallerinde iig kat tazminatrn ortaya grkmasr ve tazminata ancak talep edilmesi halinde htikmedilecek olmasr; anlaqma,karar ya da afrr ihmal hallerinin varhSmn ispatIanmasr giigliifti, tazminatrn talep edilebilme qartlarrm a$rlaqtrrrrken, uiramlan ,*."rtr tig katr oramnda bir tazminata htikmedilebilecek olmasr da
iig kat tazminatrn sonucunu a$rlaqtrrmaktadr. Uq kat tazminat; zarar, kusur,rekabet ihlali fiitinin varhS, hukuka aykrlhk ve uygun illiyet bag glbi
haksrz frilin unsurlanm da igerdili igin sebebiyle haksrz fril sorumluluiu
olarak nitelendirilmesi gerekir.
uq kat tazminat hususunda en son olarak; tazminatrn miktan konusundaki tartrqmalara yer verdik. "Ug kat tazminata hiikmedilebilir" ifadesinin; uiramlan zarar miktanmn iig katr tutannda tazminata hiikmedilmesi
gerektifi qeklinde yorumlanmasr gerekir. Hakime tiq kat tazminatrn miktanm belirleme konusunda takdir yetkisi verilmemiqtir. Hakimin uiramlan
zarart tespit ettirdikten sonra, bu zarann tig katr tutannda bir tazminata
htikmetmelidir. Uq kat tazminat talebinden ayrr olarak, zatar gorenlerin genel htikiimlere dayanarak manevi tazminat' talebinde bulunmasr halinde
manevi tazminat talebinin qartlan oluqmuqsa ayTrcamanevl tazminata da
htkmedilmesi gerekir.
ug kat tazminat hususunda Tiirk Rekabet Hukuku uygulamasrnda bir
karar verilmemiq olmasr, uygulamada tig kat tazminatrn nasrl deperlendirilecefi konusunda kafamrzda bir sorun olarak kalsa da; bu sorunun da Rekabet Hukuku uygulamalanmn artmasr neticesinde bir diizene konulaca$m
ve tig kat tazminatrn bu qekilde daha kolay anlagrlabilecelini umuyoruz.
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