
Bankalarda Rekabet Kurumu 
Mevzuatı’na Uyum

Rekabet Hukuku’na Uyum, bankaların Rekabet Hukuku bakımından kendi kendilerini 
denetlemelerine imkân sağlayan bir uygulama ya da şirket içi düzenleme ve kurallar bütünüdür. 
Uyum programlarının varlığı, rekabetin hukuka uygun şekilde yapılmasına önem verildiğinin, bu 
konuda duyarlı olunduğunun bir göstergesidir.  Bir başka deyişle uyum programı, işletmelerin ya da 
birliklerin Rekabet Mevzuatı’na aykırı eylem ve kararlardan kaçınmalarını sağlamaya dönük tedbirleri 
ve bu tedbirlerin organizasyon içinde nasıl yürütüleceğini gösteren yol ve yöntemleri içermektedir.

Rekabet Kurumu’nun 14 yıla yaklaşan faaliyetleri esnasında dikkat çekici olan bir husus, Kurum’un 
yürüttüğü inceleme ve soruşturmaların önemli bir bölümünde, ilgili bankaların rekabet kurallarını 
ihlal ettiklerinin farkında olmadıklarıdır. Oysaki bankaların rekabet ihlallerinin neler olduğunu önceden 
bilmeleri, daha sonra yaşanabilecek ağır idari cezaları ortadan kaldırabilmektedir. 

Sorumlu ve profesyonel bir yönetim ve bankacılık anlayışı, olacakları önceden görebilmeyi, olası 
hukuki/mali risklerden kaçınmayı gerektirir. Bilgili ve bilinçli bir yönetici, sadece mali açıdan değil 
itibar açısından da bankayı zor durumda bırakabilecek yaptırımlardan kaçınmak için gerekli tedbirleri 
alacaktır. Bu bakımdan bankaların “Rekabet Hukuku’na uyum programları” hazırlayarak uygulamaya 
koymaları, alınabilecek tedbirlerin başında gelmektedir.



Peki, Rekabet Kurumu denetimlerinde, bankaların en 
çok hangi alanlarda sorunlarla karşılaşıldığını, en çok 
cezaların hangi konu başlıklarına verildiğini biliyor 
musunuz?

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

•	 Kurum	mevzuatına	ilişkin	uyum	analizi	yapılması	ve		

 mevzuata aykırılık risklerinin belirlenmesi 

•	 Rekabet	Mevzuatı	ve	uygulamaları	ile	ilgili		 	

 danışmanlık hizmeti

•	 Kurum	üst	düzey	yöneticileri	ya	da	çalışanları	rekabet		

 mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili eğitimler

•	 Rekabet	Hukuku’na	uyum	programları	oluşturulması

Rekabet Mevzuatı ve Rekabet Kurumu 

Bankalar, rekabet hukukuna uyum konusunda kendi 
durumlarının ne olduğunu gözden geçirmeli ve 
değerlendirmelidir. Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumu 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, sonrasında ortaya 
çıkabilecek birçok problemi önceden görmek bakımından 
hayati önem taşımaktadır. Banka yöneticilerinin ve rekabet 
ihlali anlamına gelecek kararları alabilecek yetkililerin, 
hukuka uygun davranışların neler olduğu; ne tür karar 
ve eylemlerin yasaklandığına dair bilgi ve duyarlılıklarının 
derecesi, banka ve yönetimin bu alandaki başarı esasını 
teşkil edecektir.

Bankaların, büyük şirketlere komisyon uygulamadan kredi 
kartları ile 12 aya kadar vadeli satış imkanı sundukları, ancak 
küçük esnaftan ortalama %1,5-2 oranında komisyon alarak 
haksız rekabete yol açmasının dava konusu olduğunu biliyor 
musunuz?

Bazı kurumlara yapılan elektrik ve doğalgaz faturası 
ödemelerinde kredi kartı kullanılması halinde yalnızca tek bir 
bankanın kredi kartlarının kabul edildiği; diğer kredi kartları ile 
yapılan ödemelerin kabul edilmediği sonucunun dava konusu 
olduğunu biliyor musunuz?

Bankacılık pazarında faaliyet gösteren bazı bankalara, 
rekabeti bozucu nitelikte anlaşma yapmak suretiyle 4054 
sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesi ile idari 
para cezası uygulandığını biliyor musunuz? 

Bankaların maaş promosyonları konusunda aralarında 
centilmenlik anlaşması yaparak rekabeti ihlal etmeleri 
nedeniyle idari para cezası uygulandığını biliyor musunuz?

• Rekabet Mevzuatı hakkında yeterli bilginiz var mı?

• Rekabet Kurumu’nun düzenlemeleri, faaliyetleri ve  
 kararları hakkında bilginiz var mı?

• Rekabet Kurumu’nun internet sitesini düzenli olarak  
 takip ediyor musunuz?

• Rekabet Mevzuatı ve uygulamaları ile ilgilenen kurum içi  
 özel bir biriminiz ya da yetkiliniz var mı?

• Rekabet Hukuku’na uyum için hazırlanmış, bütün  
 çalışanların ya da ilgililerin bilgi sahibi olmasını ve gerekli  
 uygulamaların ne olduğunu gösteren kurallara, el   
 kitapçığına veya prosedüre sahip misiniz?

• Rekabet Mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili bir   
 danışmanlık hizmeti alıyor musunuz?

• Kurum üst düzey yöneticileri ya da çalışanları Rekabet  
 Mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili herhangi bir eğitim aldı  
 mı?

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel 
durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine 
karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna 
uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket 
etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız 
şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative’e bağlıdır. KPMG International 
Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG 
International Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya 
getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
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