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Genel olarak kabul edildiği üzere karteller, hiçbir olumlu etki ortaya 

çıkarmaksızın iktisadi etkinliği olumsuz etkileyen ve tüketicilere zarar veren en 

tehlikeli rekabet ihlalleridir ve bu nedenle kartellere ve kartellere karşı mücadele 

rekabet otoritelerinin birinci önceliği olması gerekmektedir. Bu kabulün bir yansıması 

olarak son yıllarda kartellere karşı mücadelenin nasıl yapılması gerektiğine yönelik 

tartışmaların öne çıktığı görülmektedir. Bu tartışmalarda yer bulan başlıca konular 

kartelleri ortaya çıkarma yöntemleri ve uygulanacak yaptırımlardır. Özellikle 

ekonomistlerin, yaptıkları çalışmalarla kartellerden elde edilen gelirin büyüklüğünü 

göstermek yanında, kartellere karşı mücadelenin nasıl yapılması gerektiği sorununa 

da hukukçularla birlikte çözüm aramaya başladıkları görülmektedir. Böylece rekabet 

hukukunun biraz ihmal edilmiş bir alanı olan yaptırımlar konusu ön plana çıkmıştır.  

 

Rekabet otoritesinin sopalı eli, kartellerin varlığını tehdit eden en önemli 

unsurlardan biri ve bu nedenle de kartellere karşı mücadelenin olmazsa olmaz 

unsurudur. Ancak kartellere karşı hangi yaptırımların etkili olduğu konusunda bir fikir 

birliği olduğunu söylemek mümkün değildir. Şüphesiz Block ve Sidak’ın ironik bir 

şekilde önerdiği gibi, “arada sırada bir kartel üyesini asmak” cezanın şiddeti 

nedeniyle muhtemelen hem son derece caydırıcı hem de katlanılması gereken tek 

                                                 
* Rekabet Uzmanı. Bu çalışmada yer verilen hususlar yazarın kişisel görüşleri olup Rekabet Kurumu’nun resmi 
görüşlerini yansıtmaz. 
1 Mario Monti (2001)’nin “Fighting Cartels-why and how?” adlı konferansta yaptığı Why should we be 
concerned with cartels and collusive behaviour? başlıklı konuşma.. 
http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/ENG/Publications/3rdnordic010412.pdf  

http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/ENG/Publications/3rdnordic010412.pdf
http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/ENG/Publications/3rdnordic010412.pdf
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maliyet darağacı kurmak olacağı için topluma da fazla yük getirmeyecek bir yaptırım 

olacaktır2. Ancak sorunun bu kadar basit olmadığı hatta aşağıda çalışma boyunca 

görüleceği gibi oldukça karmaşık olduğu malumdur. 

 

Kartellere karşı yaptırımlar denilince ilk akla gelenler para cezaları, hapis 

cezaları gibi kamusal yaptırımlar ile tazminat davaları yoluyla özel hukuk 

yaptırımlarıdır. Genel olarak söylemek gerekirse iktisatçılar ağırlıklı olarak para 

cezalarının kartelleri önlemek için yeterli olacağını savunurken, hukukçular para 

cezalarının yanında başka yaptırımlara da yer verilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.   

 

Cezaların caydırıcı etkisi ekseninde kartellere karşı kamusal yaptırımların 

inceleneceği bu çalışma, birinci bölümde rekabet hukukunda cezanın amacı ve 

cezalandırmada dikkate alınması gereken bazı hususlara değinilerek başlamaktadır. 

İkinci bölümde uygulanacak cezanın türünü ve şiddetini belirlemede temel etken olan 

kartellerin ekonomiye verdikleri zarara ilişkin çeşitli çalışmalara yer verilmektedir. 

Üçüncü bölümde kartellere karşı uygulanan en yaygın yaptırım olan para cezaları, 

teori ve uygulama boyutuyla incelenmektedir. Dördüncü bölümde rekabet hukuku 

yaptırımlarının en tartışmalısı olan ve son zamanlarda gündemden düşmeyen hapis 

cezalarına değinilecektir. Takip eden bölümde tartışmalarda yeni yeni yer edinmeye 

başlayan kartele giren teşebbüslerdeki yöneticilerin yöneticilik yapmalarının 

yasaklanması ele alınacak ve son olarak ulaşılan sonuçlar aktarılacaktır.  

 

1. REKABET HUKUKUNDA CEZANIN AMACI VE CEZA TÜRLERİ 

 

Belirli bir davranışı yasaklayan herhangi bir hukuk normunun olmazsa olmaz 

koşulu, kurala aykırı davranışta bulunmanın yaptırıma bağlanmasıdır. Yaptırıma 

bağlanmamış bir yasağa muhatapların kendiliğinden tam bir uyumu beklenmeyeceği 

gibi, insan tabiatı gereği kuralın çiğnenmesinin teşvik edilmesi dahi söz konusu 

olabilecektir. Teşebbüslerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlar içerisinde bulunmalarını 

yasaklayan rekabet hukuku açısından da bu durumun geçerli olduğuna şüphe 

bulunmamaktadır. 

 

                                                 
2 Block, M.K. ve J.G. Sidak (1979-1980),, The Cost of Antitrust Deterrence: Why not hang a price fixer now and 
then?, 68 Geo. L.J., s. 1132 
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Herhangi bir hukuk dalında yaptırım belirlenirken cevaplandırılması gereken 

birbiriyle bağlantılı bir dizi soru bulunmaktadır: Niçin yaptırım uyguluyoruz? Ne tür bir 

yaptırım uygulamalıyız? Ne şiddette bir yaptırım uygulamalıyız? Yaptırımın süjesi kim 

olmalıdır? Ancak bu soruların cevaplanmasının ardından, o hukuk dalı için en etkili ve 

uygun yaptırım belirlenebilecektir. 

 

Yasaya uygun davranmanın temel aracı olan yaptırım, uygulandığı hukuk 

dalına göre rehabilitasyon, zararın tazmini, ödetme, caydırıcılık gibi çeşitli amaçlara 

hizmet etmektedir. Bu bağlamda yaptırımın türünü ve niteliğini belirleyen başlıca 

unsurun amaç olduğu söylenebilecektir. Örneğin ceza hukuku söz konusu 

olduğunda, yaptırımla güdülen başlıca amaçlar suçun önlenmesi, toplumun 

korunması ve suçlunun ıslah edilmesi olması nedeniyle hapis cezaları gibi ağır 

yaptırımlar kullanılmaktadır. 

 

Rekabet hukuku açısından yaptırımın amacının caydırıcılık bir diğer deyişle 

rekabet ihlallerini önlemek olduğu genel olarak kabul edilmektedir3. Buna göre 

uygulanacak yaptırım, yaptırımın süjesini/süjelerini rekabet kurallarını ihlal etmekten 

caydırmalıdır. Yasayı ihlal edene uygulanacak olan yaptırımın iki tür caydırıcılığı 

sağlaması gerekmektedir. Bunlardan birincisi, yasayı ihlal eden kişi veya teşebbüsün, 

aynı veya benzer bir fiili işlemesini önlemek olarak adlandırılan özel caydırıcılıktır. 

İkinci ve daha önemli olanı başkalarının aynı veya benzer fiili işlemesini önlemek olan 

genel caydırıcılıktır. Genel caydırıcılık önemlidir zira tüm ihlallerin takibinin yapılarak 

ortaya çıkarılması ve cezalandırılması muhtemelen topluma katlanılması imkânsız bir 

maliyet yükleyecektir. Bunun yerine ortaya çıkarılan ihlallerin uygun yaptırımlarla 

cezalandırılması yoluyla topluma örnek gösterilmesi çok daha makul bir çözümdür. 

Bu nedenle uygulanacak yaptırımın türü ve şiddeti öyle tespit edilmelidir ki, hem 

yasayı ihlal eden onu bir kez daha ihlal etmeye kalkışmamalı hem de bu cezayı 

gören ve yasayı çiğnemeyi düşünen veya henüz ortaya çıkarılamamış bir ihlal 

içerisinde bulunan üçüncü kişiler bu niyetlerinden veya eylemlerinden vazgeçmelidir.  

 

Caydırıcılık teorisinin temelleri, Bentham tarafından temsil edilen “Faydacı 

Hukuk Okulu’na uzanmaktadır ve cezanın ihlalin sıklığını azaltması gerektiği 

                                                 
3 Recommendation of the Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels, www.oecd.org ,   

http://www.oecd.org/
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anlayışına dayanmaktadır4.  Bu okula göre bireyin rasyonel bir aktör olduğu ve kendi 

refahını artırmak üzere hareket ederek, bu motivasyonla kanunu ihlal edip etmemeye 

karar vereceği kabul edilmektedir5. İhlali önlemek için uygulanacak cezanın bireyin 

eylemi sonucunda elde ettiği faydaya göre mi yoksa ortaya çıkan zarara göre mi 

belirleneceği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre ihlalin 

gerçekleşmesini önlemek için ceza miktarının bireyin yasayı çiğnemekle elde etmeyi 

umduğu faydadan fazla olması gerekirken, teorinin ceza hukukuna ekonomik bakış 

açısıyla şekillenen ve optimal caydırıcılık olarak adlandırılan koluna göre yaptırım 

uygulanmasının amacı sadece ekonomik olarak etkin olmayan davranışların 

caydırılmasıdır ve bu nedenle de uygulanacak ceza ihlalin neden olduğu toplam 

zarara eşit olmalıdır6.  

 

Kartel oluşturmak veya kartele katılmak, işadamları veya şirket yöneticileri için 

teşebbüslerinin pazar stratejilerini belirlerken önlerinde duran birçok seçenekten biri 

ve muhtemelen en kârlısıdır. Bu nedenle kartele dahil olmak bir işadamının bakış 

açısıyla, genellikle fayda ve maliyeti hesaplanarak verilen bir ticari karardır. Bu 

bağlamda fayda kartele katılmak sonucunda elde edilecek kâr iken, maliyet rekabet 

otoriteleri tarafından kartelin ortaya çıkarılması halinde maruz kalınacak ceza ve bu 

süreçte katlanılacak olan avukat ücreti gibi savunma masraflarıdır. İşte caydırıcılık ile 

ilgili teoriler ışığında, rekabet hukuku için kanun koyucu tarafından benimsenecek 

yaptırımın caydırıcı olabilmesi için işadamının bu fayda-maliyet terazisinde maliyet 

kefesinin ağır gelmesine yol açacak nitelikte olması gerekmektedir. 

 

Rekabet hukuku için yaptırımın amacının caydırıcılık olduğu kabul edildiğine 

göre, uygulanacak yaptırımın türünün, şiddetinin ve kime yaptırım uygulanacağının 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada önemli bir hususun altı çizilmelidir. Toplumun 

kaynaklarının etkin kullanılması gerektiği argümanı, rekabet hukuku uygulaması 

açısından da dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda toplum, esas olarak 

ekonomik bir suç olan rekabet ihlallerinin takibini, bu denetimin faydasının maliyetine7 

eşit olduğu noktaya kadar talep edecektir. Söz konusu maliyetin faydasını aştığı 

                                                 
4 Rosochowicz, P.H. (2004), “The Appropriateness of Criminal Sanctions in the Enforcement of Competition 
Law”, E.C.L.R. 2004, 25(12) s. 753 
5 Yeung, K., Securing Compliance A Principled Approach, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing, 2004, 
s.63 
6 Yeung (2004), s. 64-65 
7 Çalışanların ücretleri, soruşturma maliyetleri, bina giderleri vs. 



 5 

noktada, rekabet otoritesinin varlığı da tıpkı ortadan kaldırmaya çalıştığı kartellerin 

durumu gibi sorgulanmaya başlayacak, bir başka deyişle karteller mi yoksa rekabet 

otoritesi mi topluma daha fazla yük getirmektedir sorusu sorulacaktır. Bu nedenle 

rekabet otoritesinin mutlaka etkin çalışması ve yaptırımlarını etkinliği dikkate alarak 

uygulaması gerekmektedir. Bu ise sınırlı kaynaklara sahip olan rekabet otoritelerinin 

her türlü rekabet ihlalini değil öncelikle en zararlı olanlarını takip etmesi ve onlara 

uyguladığı cezalarla diğerlerine gözdağı vermesini gerektirmektedir.  

 

İşte bu noktalar dikkat alındığında etkili bir kartel denetimi için yasa koyucu 

tarafından en uygun yaptırım veya yaptırımların kabul edilmesi ve rekabet otoritesi 

tarafından yaptırımın şiddetinin caydırıcı olacak şekilde tespit edilmesi büyük önem 

arz etmektedir.  Kartellere karşı kullanılan başlıca kamusal yaptırımları değinilen 

hususlar bakımından tartışmadan önce, kartelleri yasaklanmasının gerekçelerini 

belirlemek yerinde olacaktır. 

 

2. KARTELLERİN EKONOMİSİ 

 

Karteli, rekabeti kısıtlayarak kâr maksimizasyonunu sağlamak üzere rakip 

teşebbüslerin bir araya gelmesi olarak tanımlamak mümkündür8. Genel olarak kartel 

denildiğinde, 1998 tarihli “Açık Kartellere Karşı Etkili Eylemlere İlişkin OECD 

Tavsiyesi”nde9 açık karteller olarak tanımlanan “fiyat tespiti, ihalelerde danışıklı 

hareket edilmesi10, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konulması, müşterileri, 

sağlayıcıları, bölgeleri ya da ticaret kanallarını paylaşmak konusunda rakipler 

arasında yapılan rekabeti sınırlayıcı, anlaşma, uyumlu eylem veya uzlaşmalar” akla 

gelmektedir.  

 

2.1. Kartellerin Oluşumu 

 

Serbest pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin temel hedefi kâr 

maksimizasyonudur. Bu hedefin önündeki en önemli engellerden biri rakiplerin 

                                                 
8 Kartelin etimolojik kökeni ve kartel tanımları üzerine bkz. Harding C. ve Joshua J., Regulating Cartels in 
Europe, A Study of Legal Control of Corporate Deinquency, 2003, Oxford University Press 
9 Recommendation of the Council Concerning Effective Action Against Hard Core Cartels, , OECD Dokümanı, 
No. C(98)35, www.oecd.org  
10 İhalelerde danışıklı hareket edilmesi ifadesi, daha geniş bir kavram olan ihaleye fesat karıştırmak suçunun bir 
bölümü olarak, ihalelerin paylaşılması, ihale fiyatının belirlenmesi gibi haller için kullanılmaktadır.  

http://www.oecd.org/
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davranışlarındaki belirsizliktir. Bu engeli aşmanın en iyi çözümü ise teşebbüslerin bir 

araya gelerek rekabeti ortadan kaldırmasıdır. Böylece üretim miktarını kısıtlayarak, 

fiyatları rekabetçi bir piyasada oluşabilecek miktarın üzerine çıkarmak mümkün olur. 

Bir başka deyişle, kartel oluşturmak suretiyle tekelci bir firma gibi davranan 

teşebbüsler kârlarını maksimize edebilirler. Aşağıdaki grafik, bu oluşumu ve 

sonucunu göstermektedir. 

 

 

 

Yukarıdaki grafikten görüldüğü üzere, rekabetçi bir pazarda QR kadar üretim 

yapan bir firmanın satış fiyatı PR olarak gerçekleşmektedir. Ancak arz miktarının 

kartel nedeniyle kısıtlanması sonucunda (QR-QT), fiyat rekabetçi piyasada oluşan 

fiyattan (PR), tekelci fiyat seviyesine çıkmaktadır (PT). Bu durumda (A) ile temsil 

edilen dikdörtgenin alanı kadar, tüketicilerden üreticilere gelir transfer edilmektedir. 

Ancak tüketici artığı olarak adlandırılan bu gelir transferi, sonuçta üreticilerin cebine 

gittiği için toplam refahta herhangi bir kayba neden olmamaktadır. Buna karşılık 

rekabetçi fiyatlardan alım yapabilecek tüketicilerin bir kısmı, fiyat artışları nedeniyle 

söz konusu ürünü alamamakta ve muhtemelen daha değersiz olan başka ikame 

ürünlere yönelmektedirler. Grafikte (B) olarak işaretlenen, “refah kaybı (dead-weight 

loss)” olarak adlandırılan üçgen bölge, üretici artığına da dönüşmediği için sosyal 

refah kaybı olarak topluma yansıyan zararı ifade etmekte ve bu nedenle iktisadi 
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MİKTAR 

MM 
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etkinsizliğe yol açmaktadır. İşte kartellerin yasaklanmasının temel gerekçesini, fiyatı 

rekabetçi seviyenin üzerine çıkarmaları değil aslında (B) ile simgelenen alandaki 

toplam refah yani etkinlik kaybı oluşturmaktadır. 

 

Bir kartel oluşturabilmek için üç önemli sorunun aşılması gerekmektedir. 

Bunlar fiyatların ve üretim miktarlarının belirlenmesini ve kârın üyeler arasında adil 

şekilde dağılımını sağlayan koordinasyon sorunu; aldatmanın önüne geçecek 

mekanizmaların oluşturulması ve yükselen fiyatlar nedeniyle pazara girişlerin 

önlenmesidir11. Kartelden beklenen kârın büyüklüğüne karşın, kartellerin karşı 

karşıya kaldığı en kritik sorun anlaşmaya sadık kalınmasını sağlamak bir başka 

deyişle aldatmayı önlemektir. Zira fiyatların rekabetçi düzeylerin üzerine çıkması, her 

kartel üyesini -diğerlerinin anlaşmaya sadık kalacağı varsayımı ile- rakiplerinden gizli 

olarak fiyatını düşürüp üretim miktarını artırarak bireysel kârını artırmaya teşvik 

edecektir12. Bu nedenle kartellerin aldatmayı önleyecek izleme ve cezalandırma 

mekanizmalarını kurması gerekmektedir. Aksi takdirde kartelin kısa zaman içerisinde 

dağılması söz konusu olabilecektir. Nitekim kartele yönelik en önemli tehdit olarak 

görülen aldatma güdüsü nedeniyle kısa sürede çözülecekleri için kartellere karşı sıkı 

bir politika izlenmesine gerek olmadığı dahi kabul edilmektedir13.  

 

Kartellerin karşı karşıya kaldığı bu durum oyun teorisinde tutuklu açmazı 

olarak adlandırılan yaklaşımla açıklanmaktadır. İşbirliğine dayanmayan Nash 

dengesinde kartele üye olan her bir teşebbüs için en iyi strateji, diğerlerinin 

davranışlarını dikkate alarak mevcut pozisyonunu sürdürmektir14. Böylece her kartel 

üyesi, diğerlerinin kartel fiyatına sadık kalacağı varsayımı ile düşük bir fiyat 

uygulayarak kendi kârını maksimize etmek isteyecektir. Oyunun tek seferlik olacağı 

varsayımına dayanan bu modelde, her oyuncu aynı stratejiyi izleyeceği için sonuçta 

denge, rekabetçi fiyatta kurulacaktır. Her firmanın rasyonel olarak en iyi ikinci tercihi 

yapacağı noktasına bağlanan Nash dengesinde ortaya çıkan tablo, aldatma güdüsü 

nedeniyle kartelin çözülmesi anlamına gelmektedir. 

                                                 
11 Levenstein, M.C. ve V.Y. Suslow (2006), “What Determines Cartel Success”, Journal of Economic Literature, 
Vol.XLIV, s. 45 
12 Kartellerin aldatma stratejileri için bkz. Hovenkamp, H. (2005), Federal Antitrust Policy:The Law of 
Competiition and Its Practice, Third Edition, Thomson West, s. 150-151 
13 Levenstein ve Suslow (2006), s.47; Van den Bergh, R.J. ve P.D. Camacasca (2006), European Competition 
Law and Economics: A Comperative Perpective, 2. Edition, London, Sweet&Maxwell, 2006, s.162-163 
14 Lipsey, Steiner, Pervis ve Courant, Economics, s. 274 
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Tek seferlik statik oyunlar yerine tekrar eden dinamik oyunlara dayanan 

yaklaşımda ise ilk oyundan itibaren oyuncular diğerlerinin davranışları hakkında fikir 

sahibi olarak gelecekteki stratejilerini buna göre şekillendirebilmektedirler15. Tekrar 

eden oyunlar setinde teşebbüsler işbirliğine dayalı olarak veya işbirliği olmaksızın 

kartel fiyatında istikrar sağlayabilmektedirler.  Kartel üyesi bir firmanın gizli fiyat 

indirimi yaptığının anlaşılması halinde aldatan firmayı cezalandırmak için diğer kartel 

üyelerinin başlatacakları bir fiyat savaşı neticesinde fiyatlar düşecek ve düşen fiyatlar 

yeni bir kartel oluşumunu tetikleyecektir. Böylece tekrar eden oyunda, kartel üyeleri 

aldatmadan dolayı elde edecekleri kâr ile aldatmayı izleyen dönemde ortaya çıkması 

muhtemel bir fiyat savaşı nedeniyle düşecek fiyatlardaki gelirleri arasında bir seçim 

yapmak zorunda kalacaklardır. Fiyat savaşının aldatmadan daha maliyetli olduğunun 

kartel üyeleri tarafından anlaşılması durumunda, kartelin başarılı bir şekilde devamını 

sağlayacak bir mekanizma elde edilmiş olacaktır. Bir başka deyişle bir deneme-

yanılma sürecinden geçen teşebbüsler kartele sadık kalmayı öğreneceklerdir. 

 

İşte yukarıda değinilen tutuklu açmazının yaratacağı tehlikeden kaçınmak için 

kartellerin çeşitli izleme ve cezalandırma yöntemleri geliştirdikleri görülmektedir. 

Ortak satış acenteleri kullanılması, düzenli bilgi değişimi, rekabete cevap verme gibi 

yöntemler kartel üyelerinin hareketlerini kontrol ederek aldatmayı önlemeyi 

amaçlayan temel izleme mekanizmalarıdır16. Buna karşılık aldatmanın keşfedilmesi 

halinde kullanılan fiyat savaşı, yan ödeme gibi yöntemler ise başlıca ex-post 

cezalandırma araçlarıdır17. Bu araçlar ve kartellerin kurulumuna yardımcı olan 

kolaylaştırıcı diğer bazı araçlarla kartellerin oluşumu ve devamının sağlanabildiği 

görülmektedir. 

 

Teoriler bir yana kartellerin ne olduğunu gerçek hayattan verilecek iki örnek 

çok yalın ve çarpıcı şekilde anlatmaya yetmektedir. Birincisi Lysine karteline yönelik 

inceleme sırasında ortaya çıkarılan Archer Daniel Midlands şirketinin “Rakiplerimiz 

bizim dostumuz, müşterilerimiz bizim düşmanımızdır.” şeklindeki şirket içi 

                                                 
15 Hovenkamp (2005), s.165 
16 Levenstein ve Suslow (2006), s.44 
17 Van den Bergh ve Camesasca (2006), s.165-166 
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sloganıdır18. İkincisi ise Danimarka’da bir kartel toplantısında kaydedilen “eğer bu 

seviyedeki fiyatlarda rekabet edersek, basit bir hesap kendimiz kazanmak yerine 

müşterilerimize her birimizin her yıl 75.000 Kron vereceğini bize gösterecektir. Bunu 

yapmak aptallık olacaktır.”19 ifadesidir. Bu sözler kartel üyelerinin rakiplerini ve 

müşterilerini ne şekilde gördüklerini fazla söze gerek bırakmaksızın göstermektedir. 

 

2.2. Kartellerin Fiyat Etkisi 

 

Kartellerin fiyatlar ne kadar yükseltebildikleri ya da bir başka deyişle kartellerin 

ekonomiye verdikleri zararın hesaplanması üzerine gerek teorik gerekse ampirik 

nitelikte oldukça kapsamlı bir literatür olduğu söylenebilir. Kartellerin elde ettiği kârın 

veya neden olduğu zararın hesaplanmasının temel unsurunu, kartel sonucunda 

yükseltilen fiyatlarla, kartel olmasaydı oluşacak fiyatların karşılaştırılması 

oluşturmaktadır. Ancak özellikle uzun süreli kartellerde, kartelin yokluğunda olması 

gereken fiyatın belirlenmesi başta arz-talep esnekliği olmak üzere birçok bilinmeyeni 

içermektedir ve bu yüzden kartellerin neden olduğu zararın hesaplanması oldukça 

zordur. Buna karşın kartellere verilecek cezanın ve özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) tazminat davalarında talep edilecek miktarın hesaplanmasında 

taşıdığı önem nedeniyle, ekonomistler önceki ve sonraki fiyat, maliyet tabanlı fiyat, 

kıyas (yardstick), fiyat tahmini gibi metotlar kullanarak zararı ölçmeye 

çalışmaktadırlar20. 

 

Literatürde önceki tarihli bazı çalışmalar olmakla birlikte, kartellerin fiyatlar 

üzerindeki etkisine dair ilk resmî doküman 1987 tarihli Amerika Birleşik Devletleri 

Cezalandırma Rehberi’dir. Rehber, kartellere uygulanacak cezanın belirlenmesini 

“kartelden elde edilecek gelirin satış fiyatının %10’u olduğu” varsayımına 

dayandırmakla birlikte, söz konusu hesabın nasıl yapıldığına dair herhangi bir 

açıklamaya yer vermemektedir21. Bu temelsiz varsayımı eleştiren Cohen ve 

Scheffmann, %10 rakamını destekleyecek herhangi bir delil olmadığını, talep 
                                                 
18 Nitekim bu slogan, bu alandaki en üretken akademisyenlerden olan Connor’ın üç büyük uluslararası karteli 
incelediği kitabına da isim olmuştur: Global Price Fixing, Our Customers are the enemy, Kluwer Academic 
Publishers, 2001 
19 OECD, Report on the nature and impact of hard core cartels and sanctions against cartels under national 
competition laws, DAFFE/COMP (2002), s. 8, (9 Nisan 2002), www.oecd.org 
20 Hughes, M., “Measuring the Harm Caused by Cartels and Assessing the Benefits of Competition 
Enforcement”, the OECD, DAF/COMP/WP3/RD(2005)3 
21 Federal Sentencing Guidelines, Section 2R1.1, Application Note 3. 
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elastikiyeti dikkate alındığında en azından ticaretin önemli bir bölümünü içeren fiyat 

kartelleri bakımından %10’luk artışın çok yüksek kalabileceğini ileri sürmüşlerdir22. 

 

OECD tarafından 2000 yılında yayınlanan Hard Core Karteller Raporu, Cohen 

ve Scheffmann’ın eleştirilerinin aksine Rehber’in varsayımını tekrarlamış, hatta bazı 

karteller bakımından çok daha çarpıcı rakamlar göstermiştir. Rapor’da kartellerin 

kazancı ortalama olarak satış fiyatının %10’u olarak verilirken, sitrik asit kartelinin 

%30 ve grafik elektrot kartelinin ise %50’ye kadar satış fiyatını artırmayı başardığı 

gösterilmektedir23. 

 

Bu Rapor’dan yaklaşık iki yıl sonra yayınlanan bir başka OECD Raporu ise, 

OECD üyeleri tarafından 1996-2000 yılları arasında sonuçlandırılan kartel 

soruşturmalarına dayanarak kartellerin fiyat artışları konusunda daha detaylı bilgiler 

vermiştir24. Raporun ekinde, 14 tane kartel soruşturmasında, ticaretin etkilenen 

bölümü kıstası ile ifade edilen zarar tahminleri yer almaktadır. Bu tahminlerde kartel 

nedeniyle fiyat artış oranlarının %3’ten başlayarak %65’e varan bir yelpazede, iki 

kartelde %5’in altında olduğu, beş tanesinde %5-15 arasında olduğu, dördünde %20-

30 arasında gerçekleştiği ve üç tanesinde de %50-65 arasında olduğu görülmektedir. 

14 kartelin yer aldığı bu çalışmada medyanın ise % 15 ve 20 arasında olduğu 

hesaplanmıştır.  

  

Kartellerin fiyat etkisi üzerine en kapsamlı çalışmalardan biri Connor ve Lande 

tarafından yapılmıştır25. Akademik çalışmalarda yer alan veriler ve ABD mahkemeleri 

tarafından verilen kararlar olmak üzere iki farklı örneklemi içeren çalışma kartellerin 

fiyat etkileri üzerine oldukça çarpıcı sonuçlar sunmaktadır. Connor ve Lande ilk 

olarak 450 tane çalışmayı inceleyerek, bunlarda yer alan 549 kartelin ortalama olarak 

fiyatları %27 artırdığını; yalnızca ABD’de faaliyet gösteren kartellerde bu oranın %20-

21 olurken, uluslararası kartellerde %33-34 olduğunu göstermişlerdir26. İkinci grupta 

A.B.D. mahkemeleri tarafından verilen 24 tane kararın esas alındığı çalışmadan 

                                                 
22 Cohen, A.A. &D.T. Scheffmann (1989), “The Antitrust Sentencing Guideline: Is the Punishment Worth the 
Costs?” 27 Am. Crim. L. Rev. s. 343 
23 OECD (2000), Hard Core Cartels, www.oecd.org  
24 OECD (2002), “Report on the nature and impact of hard core cartels…” s. 9 
25 Connor, J.M. ve R.H. Lande (2004), “How high do Cartels Raise Prices? Implications for Reform of 
Sentencing Guidelines”, AAI Working Paper 01-04. http://www.antitrustinstitute.org  
26 Connor ve Lande (2004), s.80 

http://www.oecd.org/
http://www.antitrustinstitute.org/
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kartellerin ortalama fiyat artışlarının %20.2, aritmetik ortalama bakımından ise %29.5 

olduğu görülmektedir27. 

 

ABD Adalet Bakanlığı’nın 1990’lı yıllarda uluslararası kartelleri hedef alması ve 

bu kartellere verilen rekor nitelikteki cezalar, araştırmacıların dikkatini de uluslararası 

kartellere çevirmiştir. Sınır ötesi ticaretin önündeki engeller giderek ortadan 

kaldırılırken, korunaklı ulusal pazarlarda yoğunlaşan rekabetin, firmaları fiyat 

düşüşlerini önlemek için kartel oluşturmaya veya kartele katılmaya itmesi uluslararası 

kartellerin doğuşunun başta gelen nedenlerindendir28. Arbitraj sorunu bu tür karteller 

için en önemli tehdit olmasına karşın, sınırları geçen malların izlenebilmesi 

anlaşmaya uyulup uyulmadığının takibini kolaylaştırdığı, için kartel oluşumunu teşvik 

etmektedir. Her ülkenin kartelleri yasaklayan kurallara sahip olmaması veya sahip 

olsa dahi sıkı bir şekilde uygulamaması, uluslararası kartellerin özellikle bu tür 

ülkeleri kartelin kapsamına alarak daha yüksek marjlar uygulamak suretiyle, 

denetimin sıkı olduğu ve ağır cezaların uygulandığı rejimlerdeki olası kayıplarını telafi 

etmelerini sağlamaktadır. Bu sayılan faktörler uluslararası kartellerin ulusal kartellere 

göre daha “başarılı” olmalarına ve sıkça rastlanmalarına yol açmaktadır. 

 

Clarke ve Evenett’in en ağır cezalardan birine çarptırılan Vitamin kartelin 

üzerine yapmış oldukları, rekabet hukukuna sahip olan ve olmayan birçok ülkeyi 

içeren geniş kapsamlı çalışması bu durumu doğrulamaktadır. Latin Amerika ülkelerini 

kapsayan çalışmada, aktif kartel denetiminin olmadığı ülkelerde kartelin 

oluşumundan sonra, ithal edilen vitaminlerin değerinde %50’nin üzerinde artış 

olmasına karşın; kartellerin aktif takibinin yapıldığı ülkelerdeki artışın %40’ın altında 

kaldığı gösterilmektedir29. Connor ise bu çalışmada yer alan veriler çerçevesinde, 

Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Amerika ülkeleri dışında en etkili kartel denetiminin 

yapıldığı 19 ülkede fiyat artış oranının %13 olduğuna; buna karşın kartel denetiminin 

zayıf olduğu ülkelerde bu oranın %33 olduğuna dikkat çekmektedir30. 

 

                                                 
27 Connor ve Lande (2004), s.82 
28Evenett, S.J, M.C. Levenstein ve V. Y. Suslow (2002),, “International Cartel Enforcement: Lessons from the 
1990s”, s.2, < http://econ.worldbank.org >’dan erişilebilir. 
29 Clarke, J.L. ve S.J. Evenett (2003), “The deterrent effects of national anticartel laws: evidence from the 
international vitamins cartel”, (Fall 2003) The Antitrust Bulletin, s. 689-726 arası, s. 717 
30 Connor J.M. (2005), “Optimal Deterrence and Private International Cartels” taslak makale, 2 Mayıs 2005, 
< http://www.aae.wisc.edu/fsrg/web/FSRG%20papers/05%20Connor.pdf> adresinden erişilebilir. 

http://econ.worldbank.org/
http://www.aae.wisc.edu/fsrg/web/FSRG papers/05 Connor.pdf
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 Son olarak Connor ve Lande’in yakın tarihli ve oldukça kapsamlı çalışmasına 

değinerek kartellerin fiyat etkisine ilişkin verileri bitirelim. Connor ve Lande ilk olarak 

çeşitli çalışmalarda yer alan toplam 102-104 kartelin fiyatları basit ortalamada %30.7, 

ağırlıklı ortalamada ise %36.7 oranında artırdığını göstermektedir. Kartelleri 

merkezlerine göre coğrafi bölgelere ayırarak yaptıkları toplam 770 olayı içeren 

incelemede ise; fiyat artışlarının ortalama olarak Kuzey Amerika’da (ABD ve Kanada) 

%28.53, tüm üye ülkeler bazında Batı Avrupa’da %53.66, Batı Avrupa’da (tek tek 

ülkeler bazında) %47.98, Asya ve Pasifik’te ise %52.69 şeklinde oldukça yüksek 

oranlarda gerçekleştiği gözlenmektedir31. Bu veriler de göstermektedir ki kartellerin 

verdikleri zarar genel olarak kartellerin denetimi ile ters orantılıdır.  

 

Yukarıda aldatma güdüsü nedeniyle kartellerin kısa ömürlü olacakları ve 

müdahaleye gerek kalmaksızın kendiliğinden çözüleceklerinin ileri sürüldüğüne 

değinilmişti. Ancak Levenstein ve Suslow tarafından yürütülen bir çalışma kartellerin 

kısa ömürlü olabildikleri gibi uzun bir süre çözülmeden varlıklarını devam 

ettirebildiklerini göstermektedir32. Bu çalışmada uluslararası kartellerin ömrünün 4-8 

yıl arasında olduğu görülürken, 1990 yılına ilişkin seçilen kartellerin ortalama olarak 

5.4 yıl devam ettiği belirlenmiştir.  Benzer sonuçlar Evenett, Levenstein ve Suslow’ın 

uluslararası kartellere karşı ağır cezaların uygulandığı 1990’lı yıllarda ortaya çıkarılan 

40 uluslararası karteli esas alarak yaptıkları çalışmada da karşımıza çıkmaktadır. 

Yazarlar örneklemdeki kartellerin 24’ünün en az 4 yıl devam ettiğini, Adalet Bakanlığı 

ve AB Komisyonu tarafından soruşturulan karteller örnek alındığında ise ortalama 

kartel ömrünün 6 yıl olduğunu belirtmektedirler33. Çalışmadaki en çarpıcı noktalardan 

biri ise bazı kartellerin ortaya çıkarılmalarından önce 20 yıl varlıklarını sürdürmüş 

olmalarıdır.  Veljanovski’nin 1999-2005 yıllarında ceza uygulanan 39 karteli içeren 

çalışmasında da ortalama kartel süresinin 6.5 yıl olduğu ve bunlar arasında 24 yıl 

devam eden bir kartelin de bulunduğu görülmektedir34. 

 

Görüldüğü üzere karteller fiyatları yükseltmekte oldukça başarılıdırlar ve 

çözülmeleri de kolay olmamaktadır. Esasen ortaya çıkarılan karteller, elde 

                                                 
31 Connor ve Lande (2006), “The size of cartel overcharges: Implications for U.S. and E.U. fining policies”, The 
Antitrust Bulletin, Vol. 51, No.4/Winter 2006, s.983-1022 (s.1012) 
32 Levenstein, M.C. ve V.Y. Suslow (2006), “What Determines …” s. 52 
33 Evenett, S.J. , M.C. Levenstein ve V.Y. Suslow, (2002), s.6 
34 Veljanovski, C. (2007), “Cartel Fines in Europe Law, Practice and Deterrence”, World Competition, Vol.29, 
March 2007, s. 70-71. 
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edilebilecek gelirin cazibesi nedeniyle kartellerin planlı, son derece organize ve gizli 

örgütler şeklinde çalıştıklarını göstermektedir. Bu motivasyon tipik bir kartelde 

fiyatların ve kotaların tespit edilmesi, kartelden caymayı önleyecek mekanizmaların 

kurulması, uluslararası kartellerde arbitraja yönelik tedbirlerin alınması ve rekabet 

otoritelerinin dikkatini çekmeyecek buluşmaların ayarlanması gibi önemli sorunların 

aşılmasını sağlamaktadır. Bu durumun en somut kanıtı, kendi aralarında Vitamin Inc. 

olarak adlandırılacak şekilde neredeyse bir şirket gibi iyi işleyen bir kartelin 

kurulmasında görülmektedir35. Dolayısıyla karteli istikrarsızlaştırmak üzere, rekabet 

otoritesinin dışardan müdahalesi gerektiği anlaşılmaktadır. İzleyen bölümlerde bu 

müdahalenin temel aracı olan yaptırımlar incelenecektir.   

  

3. PARA CEZALARI 

 

Kartellere karşı uygulanan en yaygın yaptırım türü para cezalarıdır. Bugün 

rekabet hukukuna ilişkin kurallara sahip olan yaklaşık 100 kadar rejimin neredeyse 

tamamında, niteliği farklı olmakla birlikte yaptırım olarak para cezasının kabul edildiği 

gözlenmektedir36. Yaptırım olarak para cezasının benimsenmesi “cezanın muhatabı 

kim olacak?” ve “caydırıcı ceza miktarı ne olacak, nasıl belirlenecek?” sorularına 

cevap bulunmasını gerektirmektedir.  

 

3.1. Para cezasının muhatabı kim olmalıdır? 

 

Yaptırım olarak para cezası benimsendiğinde, cezanın süjesinin kim olacağına 

diğer bir deyişle kimin caydırılacağına karar verilmesi gerekmektedir. Yaygın olarak 

benimsenen sistem para cezasının teşebbüslere uygulanması olmakla birlikte, 

özellikle son yıllarda şahıslara da para cezası uygulanması gerektiği aksi halde 

kartelleri önlemenin mümkün olmayacağının tartışıldığı görülmektedir.  

 

3.1.1. Teşebbüslere ceza uygulanması 

 

                                                 
35 Griffin, J.(2001), “An inside look at a cartel at work: Common characteristics of international cartels”, 
Fighting Cartels-why and how? içinde. Kartellerin işleyişini bu çalışmadan görmek mümkündür.    
36 Para cezaları adli, idari veya medeni olabilmektedir. Söz konusu ayrım özellikle takip edilecek usul 
kurallarının farklılığı noktasında önem arz etmektedir. Çalışmanın amacının yaptırımların caydırıcı etkisini 
değerlendirmek olması nedeniyle, bu amaç bakımından fazla önemli olmayan bu ayrım göz ardı edilecektir.  
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Cezanın süjesi olarak teşebbüsün seçilmesinin en başta gelen nedenlerinden 

biri, kartelden elde edilen kârın doğrudan teşebbüsün bütçesine gitmesidir. Bu 

yaklaşım esas olarak, teşebbüslerin çalışanlarının davranışlarını disipline etmekte 

idare veya yargı organları gibi dışardan gelecek denetimlere nazaran daha başarılı 

olacakları varsayımına dayanmaktadır37. Cezanın yaratacağı tehdidin, teşebbüsleri 

çalışanlarının yasalara aykırı davranışlarını önleyebilecek etkin denetleme 

mekanizmalarını ve etik kurallarını benimsemeye zorlayacağı öngörülmektedir. 

Ayrıca çalışanlarının davranışlarının denetiminin dahili kontrol mekanizmaları yoluyla 

bizzat teşebbüslerin kendisine bırakılması ile kamusal yaptırımların topluma 

getireceği maliyetlerin de azalacağı kabul edilmektedir38. 

 

Birden fazla bireyin birlikteliğini ve davranışlarının koordinasyonunu içeren her 

türlü organizasyon, genellikle kendisini oluşturan bireylerin çıkar ve ilgilerinden farklı 

çıkarlara sahiptir ve zaman zaman bu farklı çıkarların çatışması mümkündür. 

Çalışanları vasıtasıyla işlemlerde bulunan teşebbüsler de yasalara riayet veya ihlal 

noktasında tek tek kendisini oluşturan bireylerin iradelerinden bağımsız bir iradeye 

sahiptirler. Bu nedenle hem kartelden doğrudan kâr elde eden hem de 

çalışanlarından bağımsız bir iradeye sahip olan teşebbüslerin cezalandırma sürecine 

dahil edilmesi, etkili denetim açısından gerekli bir unsur olarak kabul edilmelidir. Aksi 

durumun kabulü halinde, özellikle sermaye şirketleri gibi yöneticiler ile pay 

sahiplerinin farklılaştığı teşebbüslerde cezaya karşı verilecek muhtemel tepki, en iyi 

ihtimalle kartelin oluşumunda yer alan çalışanın işine son verilerek yeni birisinin işe 

alınması ve hisse sahiplerince kartelden elde edilen kârın keyfinin çıkarılması 

olacaktır. 

 

Teşebbüslere ceza uygulanmasının bir başka gerekçesi ise cezaların tahsilâtı 

sorunudur. Tek yaptırım olarak para cezasının benimsenmesi ve cezanın tek 

süjesinin de bireyler olması halinde, kartelleri önlemek için verilecek yüksek 

meblağlardaki cezalar, almış olduğu ücretlerle geçinen ve genellikle verilen cezayı 

                                                 
37 Baysinger, B.D. (1991), “Organization Theory and the Criminal Liability of Organizations”, 71 B.U.L. Rev. s. 
342; Coffee, J.C. (1980-1981), “‘No Soul to Damn: No Body to Kick’: An Unscandalized Inquiry Into The 
Problem of Corporate Punishment”, 79 Mich. L. Rev., s.407-408  
38 Kobayashi, B.H.,(2000-2001) “Antitrust, Agency and Amnesty: An Economic Analysis of the Criminal 
Enforcement of the Antitrust Laws Against Corporations, 69 Geo. Was. L. Rev., 736-737 
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ödeme gücüne sahip olamayacak bireyler üzerinde etkili olmayacak ve kartellerin 

etkili bir şekilde denetimi gerçekleşmeyecektir.  

 

3.1.2. Şahıslara para cezası uygulanması 

 

Teşebbüslere ceza uygulanması doğru bir yaklaşım olmakla birlikte, eksiklikleri 

bulunmaktadır. Öncelikle teşebbüsler kendilerini oluşturan bireylerin tek tek 

iradelerinden bağımsız bir iradeye sahip olmakla birlikte, bu iradenin oluşması esas 

olarak bireylerin katılımını gerektirmektedir. Sadece teşebbüslere ceza uygulanan bir 

sistemde, kişisel olarak herhangi bir tehdit hissetmeyen çalışanların yasalara riayet 

etmesini sağlamak oldukça güç olacaktır. Yasalara itaati sağlamak üzere bir 

teşebbüsün kullanabileceği başlıca yaptırımlar, muhtelif disiplin cezaları, maaş 

kesme veya en ağırı olarak işe son vermedir. Kartelden elde edilen kârın büyüklüğü 

hatırlanırsa, kartele girmekle şirketin kârının artmasını sağlayan ve bu nedenle iş 

hayatı açısından başarılı kabul edilmesi gereken bir çalışanın işine son verilmesinin 

teşebbüs açısından çelişkili bir durum yaratacağı açıktır. Akla gelebilecek en kötü 

ihtimal teşebbüs tarafından ödenen cezanın çalışana rücu edilmesi olmakla birlikte, 

büyük olasılıkla çalışanın ödeme gücünü aşacağı için cezanın tahsilâtının imkânsız 

olacağı bir yana, teşebbüsün elde ettiği kârı tamamen görmezden gelerek 

çalışanından bu talepte bulunması oldukça zayıf bir olasılıktır.  

 

Diğer taraftan her ne kadar çalışanların gözetiminde teşebbüslerin daha etkili 

olacağı kabul edilse de, bu yaklaşım her zaman umulan sonuçları üretmeyebilecektir. 

Özellikle kartel anlaşmaları gibi teşebbüslerin kârlarına etki edecek yasaklar söz 

konusu olduğunda, bir başka deyişle bireyin menfaati ile şirketin menfaatinin çakıştığı 

noktada teşebbüsler çalışanlarının kanunlara uygun davranması için gerekli tedbirleri 

almakta beklenen çabayı göstermeyebilirler. Zira gözetim sorumluluğunun 

teşebbüsler üzerine yüklenmesi, çalışanlarının yasalara uygun davranıp 

davranmadığının izlenmesi dahili bir denetim mekanizmasının kurulmasını-bir 

rekabet hukukçusuyla anlaşmak, eğitim programları almak vs.- gerektirmektedir. 

Herhangi bir şirket için bu izleme fonksiyonunu yürütülmesi, izlemenin marjinal 

maliyetinin beklenen cezaya eşit olduğu noktaya kadar sürecektir39. Kar 

                                                 
39 Kobayashi, B.H.(2000-2001), supra, s. 738 
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maksimizasyonu ile hareket eden bir teşebbüs, bu noktadan sonra çalışanların 

rekabet kurallarına uymalarını sağlamak için alınacak tedbirler daha maliyetli olacağı 

için dahili denetimden vazgeçilebilecektir.  

 

Bir başka önemli nokta ise rekabet hukukuna uygun davranmayı ilke olarak 

benimsemiş bir teşebbüste dahi, bir yöneticinin şirket kârını artırması karşılığında 

kendi ücret, prim gibi gelirlerinde artış olacağı beklentisi içerisinde bir kartel 

anlaşmasına girmesi olasılığının her zaman mevcut olmasıdır40. Zira bu halde 

teşebbüsün çıkarları ile yöneticilerin veya diğer çalışanların çıkarları çatışmaktadır. 

Şirketin kendi iç denetim mekanizmasının hiç olmaması, zayıf olması veya çalışanın 

bu denetime yakalanmayacağı beklentisi, elde edilecek gelirin yüksekliği karşısında, 

bir şirketin çalışanlarını kartel kurmak için rakip teşebbüslerin çalışanlarıyla aynı 

masayı paylaşmaya teşvik edebilir. Bu olasılık, kartelden dolaylı da olsa kişisel çıkar 

sağlamak güdüsüyle hareket eden şirket çalışanlarının, kanunlara riayet etmelerini 

temin etmek amacıyla kişisel olarak ceza tehdidini hissetmelerini gerektirmektedir.  

 

3.2. Caydırıcı ceza miktarı ne olmalıdır? 

 

Caydırıcı ceza denildiğinde şüphesiz ilk akla gelen, esas olarak ABD’de kabul 

görmekle birlikte son zamanlarda Avrupa’da da taraftar toplayan, Becker’in 

geleneksel ceza hukukuna iktisadi bir yaklaşım getiren meşhur makalesi ile ortaya 

atılan “optimal ceza teorisi”dir41. Becker’in teorisi, suçlunun rasyonel bir birey olduğu 

ve yasayı çiğnemekle elde edeceği fayda ile yakalanması halinde katlanmak zorunda 

kalacağı maliyet arasında bir seçim yaparak suç işleme kararını vereceği esasına 

dayanmakta ve bu nedenle suçlunun kendisi dışındaki kişilere verdiği zarara karşılık 

gelen bir ceza uygulanması halinde suçun önlenebileceğini öngörmektedir. 

 

Yasaların uygulanması ve suçluların cezalandırılması için ideal cezanın ve 

ideal kaynak kullanımının ne olması gerektiği sorusuna cevap arayan Becker’in 

çalışması rekabet hukuku alanında çalışan akademisyenler üzerinde de büyük etki 

yapmıştır. Nitekim Landes, Becker’in modelini izleyerek, rekabet hukuku ihlallerinde 

                                                 
40 Wils, W.P.J. (2002), The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law, Essay in Law and Economics,  Kluwer 
Law International, s.193 
41 Becker, G. (1968), “Crime and Punishment: an Economic Approach”, The Journal of Political Economy, Vol. 
76, No:2 (Mar.-Apr. 1968), 169-217 
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uygulanmak üzere, cezanın (C), fiilin failden başkalarına verdiği net zararın (Z) 

yakalanma olasılığının tersi (Y) ile çarpılması sonucunda ortaya çıkacağı bir model 

önermiştir42. Buna göre, C=Z*Y eşitliği, kartelleri caydırmaya yeterli optimal ceza 

miktarını bulmak için kullanılacak en basit formül olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

eşitlikte, rekabet otoritesi yüksek cezalar ve düşük yakalama olasılığı veya yüksek 

yakalama olasılığı ve düşük cezalar gibi farklı alternatifler kullanmak suretiyle 

kartelleri caydırıcı bir politika izleyebilecektir43. Böylece kanunu uygulama maliyetinin 

(başta soruşturmalar için yapılan harcamalar) sıfır olduğu varsayıldığında, para 

cezalarını mümkün olan en yüksek seviyeye, yani kartel üyelerinin ödeme gücüne 

kadar yükseltmek ve yakalanma olasılığını en düşük düzeyde tutmak suretiyle, sınırlı 

kaynaklarla en yüksek caydırıcılık seviyesine ulaşılabilecektir44. 

 

Optimal ceza teorisi, rekabet hukuku cezalarına en uygun yöntem olarak 

Landes dışında, Posner, Camilli, Wils gibi birçok yazar tarafından da benimsenmiş ve 

farklı versiyonları önerilmiştir. Ayrıca OECD tarafından da, bu teoriye uygun olarak 

ideal bir modelde cezanın caydırıcı etkisinin ancak kartelden elde edilen kârın geri 

alması halinde mümkün olabileceği ve bu nedenle de ceza miktarının beklenen fayda 

ile yakalanma olasılığı dikkate alınarak hesaplanması gerektiği belirtilmiştir45. 

 

3.2.1. Kartelin verdiği zarar veya kartelin elde ettiği kar 

 

Landes’in modelinde ceza uygulanması için hareket noktasını ihlalin etkinlik 

doğurup doğurmadığının belirlenmesi oluşturmaktadır. Rekabet hukukunun amacının 

etkinlik kaybını önlemek olduğu noktasından hareket eden bu yaklaşıma göre, 

sadece etkinlik doğurmayan ihlallerin cezalandırılması gerekmekte, buna karşın 

maliyetlerin azaltılması gibi bir etkinlik yaratılması halinde ihlale ceza uygulanmaması 

gerektiği kabul edilmektedir. Bu gerekçeye binaen Landes, yasayı çiğneyenin elde 

                                                 
42 Landes, W.M. (1983), “Optimal Sanctions for Antitrust Violations”, 50 U. Chi. L. Rev. s.657 
43 Wils  (2006), “Optimal Antitrust Fines: Theory and Practice”,World Competition, Vol. 29, No.2, June 2006, 
s.17; Camilli, E.L.(2005), “Optimal Actual Fines in Cartel Cases: The European Challenge”, Amsterdam Centre 
for Law and Economics’de düzenlenen Remedies and Sanctions in Competition Policy konferansında sunulan 
makale s.3 
44 Camili (2005), s. 3. 
45 Report on the Nature and Impact of Hard Core Cartels and the Sanctions Under National Competition Laws, 
s.13  www.oecd.org  

http://www.oecd.org/
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ettiği kazancın başkalarının maruz kaldığı net zararı46 aştığı hallerde ceza 

uygulanmaması, bu koşulun gerçekleşmediği hallerde ceza uygulanması gerektiğini 

savunmaktadır47. Becker ve Landes tarafından temsil edilen bu yaklaşım esasen 

suçlunun başkalarına verdiği zararın içselleştirilmesi anlamına gelmektedir48. Ancak 

açık kartellerin yol açtığı sosyal refah kaybının hemen her halde kartelin elde ettiği 

kârı aşacağı kabul edildiğine göre, Landes’in modelinde dahi açık kartellerin mutlaka 

cezalandırılması gereken rekabet ihlalleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

 

Camilli ise uygulamaya ilişkin kaygılarla, cezanın hesaplanmasına esas olarak 

kartelin başkalarına verdiği zarar yerine, kartelin elde ettiği kazancın alınmasını 

önermektedir49. Zira üçüncü kişilerin uğradığı zararın hesaplanması için yapılan fiyat 

artışı ve satılan ürün miktarı gibi verilerin yanında arz ve talep elastikiyeti, ihlalden 

zarar görenlerin sayısı gibi verilere ihtiyaç duyulmaktadır50. Özellikle kartelden zarar 

görenlerin sayısının fazla olduğu durumlarda söz konusu verilerin toplanması oldukça 

güç hatta imkânsız olacağı, mümkün olsa bile çok yüksek maliyetler gerektireceği 

açıktır. Ayrıca kartelin neden olduğu zararın, refah kaybı gibi hesaplanması çok zor 

olan bir zararı da içerdiği hatırlatılmalıdır51. Buna karşılık kartelden elde edilen karı 

hesaplamak için sadece fiyatlardaki artış oranının ve satılan ürün miktarının bilinmesi 

yeterli olduğu için göreceli olarak daha kolay olacaktır. 

 

Ancak bu yaklaşımın en önemli dezavantajı kartelin başkalarına vermiş olduğu 

zararın kartel üyelerinin elde ettiği kazancı aşması olasılığı nedeniyle, kazancın esas 

alınması halinde cezanın optimum düzeye ulaşmaması ve dolayısıyla caydırıcı 

olmaması olasılığıdır. Nitekim bu durumu dikkate alan Camilli elde edilen kazancın 

üzerine ihtiyat payı olarak adlandırılabilecek belirli bir miktar ilave edilmesi halinde bu 

sorunun çözülebileceğini belirtmektedir52. Camilli gibi gelirin esas alınması gerektiğini 

savunan Wils ise kartelin geliri elde ettiği an ile cezanın tahsilâtının eş zamanlı 

olmaması nedeniyle, caydırıcılığın tam olarak sağlanabilmesi için kazancın elde 

                                                 
46 Net zarara, fiilden mağdur olanların maruz kaldığı fiili zararlara, yasayı çiğneyenleri takip etmek için yapılan 
maliyetlerin eklenmesi suretiyle ulaşılmaktadır. 
47 Landes (1983), s. 655-656 
48 Yeung (2004), s.65 
49 Camilli (2005), s.5, Buradaki kazancın da net kazanç olduğu, ve elde edilen gelirden karteli oluşturmanın 
maliyetlerinin ve yakalanma halinde katlanılacak savunma ücreti gibi kalemlerin çıkarılması gerekmektedir.  
50 Camilli (2005), s. 7  
51 Wils (2006), s. 14 
52 Camilli (2005), s. 7 
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edildiği zaman ile cezanın ödendiği zaman arasındaki süre için geçerli olmak üzere 

cezaya faiz de eklenmesi gerektiğini savunmaktadır53. 

 

Karın mı yoksa zararın mı esas alınacağına ilişkin tartışmalara önemli bir katkı 

da konunun psikolojik yönüne dikkat çeken Wils’den gelmiştir. İçselleştirme olarak 

adlandırılan zararı esas alan Becker-Landes modelinde cezanın “izin verilen 

davranışı yapmanın fiyatı” anlamına geleceğine işaret eden Wils, bu yaklaşımda 

bedelini ödemek suretiyle başkalarını zarara uğratabilme imkânına sahip olmak gibi 

topluma yanlış bir mesaj gönderilmesi tehlikesini eleştirmektedir. Buna karşılık 

beklenen kazancı esas alan yaklaşımı caydırıcılık olarak tanımlayan Wils bu modelde 

cezanın “yasaklanan davranışı yapmanın bedeli” yani gerçek anlamda ceza olarak 

görüleceğini ileri sürmektedir54.  

 

3.2.2. Yakalanma Olasılığı 

 

Teorinin ikinci unsuru olan yakalanma olasılığının hesaplanması ise zorluğun 

ötesinde imkânsızdır. Karteller doğaları gereği gizli organizasyonlar oldukları için 

belirli bir anda pazarda mevcut kartellerin sayısını bilmek mümkün olmayacaktır. Bu 

nedenle yakalanma olasılığını ölçecek herhangi bir yöntem esasen mevcut değildir 

ve bu konuda yapılacak tahminler tamamen belirsizlikler üzerine kurulacaktır. 

Yakalanma olasılığının %10 ile %33 arasında olduğunu ileri süren çeşitli çalışmalar 

olsa da bunların en bilineni ve atıf yapılanı Bryant ve Eckard’a aittir55. Yakalanan 

kartellerin ömrünün yakalanmayanlarla aynı olduğu varsayımından hareket eden 

Bryant ve Eckard kartellerin yakalanma olasılığının %13-17 arasında olduğunu ileri 

sürmekle beraber, çalışmaları yakalanmayan kartellerin sayısı hakkında bir bilgi 

içermediği ve sadece yakalanan kartelleri dikkate alarak bir gün tüm kartellerin 

yakalanacağını varsaydığı için kabul edilebilir bir temel sağlamaktan uzaktır. 

 

3.3. Uygulamada Kartel Cezalarının Hesaplanması 

 

                                                 
53 Wils (2006), s.12’deki dipnot 
54 Wils (2006) s. 14, benzer şekilde Werden, G.J. ve M.J. Simon (1987), “Why Price fixers should go to prison” 
(1987), The Antitrust Bulletin, Winter 1987 s.933 
55 Bryant P.G. ve E.W.Eckard (1991), “Price fixing: the probability of getting caught” 73 The Review of 
Economics And Statistics  s.536, diğerleri için bkz. Connor ve Lande (2006), s.987’deki dipnot 
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Kartelleri önlemek için ideal olan ceza miktarını belirlemekle birlikte, içerdiği 

unsurlar nedeniyle pratikte uygulanması neredeyse imkansız olan optimal ceza 

teorisi gerçek hayata yansımamıştır. Uygulamaya bakıldığında, rekabet hukukunda 

para cezalarının ya teşebbüslerin cirolarının belirli bir yüzdesi nispetinde, ya ihlalin 

niteliğine göre sabit bir miktar, ya da ihlalden elde edilen varsayımsal bir gelirin veya 

zararın iki veya üç katı kadar bir miktar esas alınarak verildiği görülmektedir. ABD, 

Hollanda gibi ülkeler ve AB rehberler yayımlamak suretiyle, rekabet ihlalinin ortaya 

çıkarılması halinde uygulanacak cezanın nasıl hesaplanacağını belirtmişlerdir. Etkin 

bir rekabet hukuku uygulaması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan ceza 

rehberlerinin yayımlanmasının en başta gelen nedenleri cezalandırma sürecinde 

şeffaflığı sağlamak, teşebbüsler üzerindeki belirsizliği kaldırmak ve cezaların birbiri ile 

tutarlılığını sağlamak gibi ceza hukukunda da kabul görmüş ilkelerdir. Bu bölümde en 

aktif iki rekabet hukuku uygulayıcısı olan ABD ve AB’nin rehberleri genel hatlarıyla 

incelenmek suretiyle, uygulamada kartellerin ne şekilde cezalandırıldığı gösterilmeye 

çalışılacaktır. 

 

3.3.1. ABD’de Para Cezalarının Hesaplanması 

 

Bugün kartellere karşı en ağır cezaların verildiği yerin ABD olduğunu söylemek 

mümkündür56. Buna karşın yüzyılı aşan uygulamanın büyük bölümünün hayal 

kırıklığı ile geçtiği söylenebilir. Zira 1984 tarihli ceza kanunun kabulüne kadar, 

karteller sadece Sherman Yasası ile öngörülen ve son derece hafif olduğu için uzun 

yıllar eleştirilen limitlere göre cezalandırılmıştır. Yakın zamanlarda kulaklarımızın 

duymaya alışık olduğu yüz milyonlarca ABD doları ile ifade edilen cezalar bir yana 

bırakılırsa, on milyon ABD Doları gibi aslında çok yüksek sayılamayacak olan ilk 

cezanın 1995 yılında verilmiş olduğunun hatırlatılması bu çarpıcı durumu göstermek 

için yeterli olacaktır. 

 

 Peki ABD bu noktaya nasıl gelmiştir? Sherman Yasası 1890 yılında kabul 

edildiğinde para cezasının üst sınır sadece 5.000 ABD doları idi. Bu sınır yaklaşık 65 

yıl sonra, 1955’te 50.000 ABD dolarına yükseltilmiştir. 1974 yılında ise radikal bir 

                                                 
56 Aslında son yıllarda Komisyon tarafından verilen para cezalarının ABD’de verilen adli para cezalarını geçtiği 
gözlenmektedir. Ancak ABD’de kartellere hapis cezası verilmesi ve özel hukuk davaları nedeniyle, toplamda 
karteller ABD’de daha ağır yaptırımlara maruz kalmaktadırlar. 
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değişiklikle cezanın üst sınırının bireyler için 100.000 ve teşebbüsler için 1 milyon 

ABD dolarına çıkarılmasına karşın, Adalet Bakanlığı tarafından bu değişiklik “iş 

yapmanın maliyetinden daha az bir miktar” olarak karşılanmıştır57. 1990 yılında 

bireyler için 350.000 ve teşebbüsler için 10 milyon ABD dolarlık üst sınır ile devam 

eden cezaların yükseltilmesi eğilimi58, 2004 yılında gerçekleştirilen son değişiklik ile 

şimdilik bireyler için 1 milyon ve teşebbüsler için 100 milyon ABD dolarında nihayet 

bulmuştur.  

 

 Görüldüğü üzere 1890 yılından günümüze kadar dört defa değiştirilmesine 

karşın ancak 100 milyon dolara ulaşan ceza üst sınırı, 1995 yılından bu yana 

kartellere verilen cezalara bakıldığında oldukça düşük kalmaktadır. Bu noktada para 

cezaları bakımından ABD uygulamasına asıl etki ve güç kazandıran düzenlemenin, 

rekabet mevzuatından değil, 1984 tarihli Sentencing Reform Act ile Criminal Fine 

Enforcement Act ve 1987 tarihli Criminal Fine Enforcement Act adlı ceza 

kanunlarından kaynaklandığı belirtilmelidir. 

 

1984’de kabul edilen Criminal Fine Enforcement Act ile aralarında rekabet 

hukuku ihlallerinin de bulunduğu muhtelif suçlar için, teşebbüslerin ve bireylerin yasa 

dışı eylemleriyle vermiş oldukları zararın veya söz konusu eylemlerden elde ettikleri 

kârın iki katına kadar cezalandırılabilmelerine olanak tanınmıştır. Bu değişiklik 

neticesinde Adalet Bakanlığı, Sherman Yasası’nda öngörülen ceza, ihlalden edilen 

gelirin iki katı veya ihlal nedeniyle maruz kalınan zararın iki katından hangisi 

yüksekse onu talep edebilme olanağına kavuşmuştur. Böylece bir zamanlar “hafif bir 

tokat veya yanlış yapmaya devam etmek için ödenecek bir bilet olarak nitelenen 

cezalar esaslı bir cezaya dönüşmüştür”59.  

 

Cezaların etkinliğinin artırılması süreci rehberler ile devam etmiştir. Sentencing 

Reform Act uyarınca 1987 ve onun yerine geçen 1991 tarihli Cezalandırma 

Rehberlerinin çıkarılmasıyla, Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir şikâyetçi olduğu 

yargıçların takdir yetkileri kısıtlanmış ve cezaların hangi kriterlere göre verileceği 

                                                 
57 Herron, A.M. (2002), “The Antitrust Sentencing Guideline: Deterring Crime by Clarifying the Volume of 
Commerce Muddle”, 51 Emory L.J. s.940 
58 Klawiter, D.C. (2000-2001), “After the Deluge: The Powerful Effect of Substantial Criminal Fines, 
Imprisonment, and Other Penalties in the Age of International Cartel Enforcement” 69 Geo. Was. L. Rev. s. 747 
59 Herron (2002), s. 940 
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belirlenmiştir. ABD’de rekabet hukuku ihlallerine karşı giderek sertleşen yaklaşımın 

somut örnekleri olarak, Rehber’de karteller için etkilenen ticaretin %20’sinin esas 

alınacağı ve nihai ceza miktarını bulmak için kullanılacak çarpanın 0.75’ten daha 

düşük olamayacağı gibi hususlara yer verildiği gözlenmektedir60.  

 

 ABD Rehberi’ne göre önce temel bir ceza belirlenmekte, daha sonra 

ağırlaştırıcı ve hafifletici etkenler dikkate alınarak nihai ceza miktarı 

hesaplanmaktadır. Temel cezanın saptanması süreci etkilenen ticaretin belirlenmesi 

ile başlamaktadır.  Etkilenen ticaret, bir şirketin kartelin süresi boyunca ilgili üründeki 

satışlarının tamamını kapsamaktadır. Etkilenen ticaret tespit edildikten sonra, 

Rehber’e göre kartellere özgü olmak üzere bu miktarın %20’si temel ceza olarak 

alınmaktadır. 

 

 Rehber’de herhangi bir veriye yer verilmemekle birlikte, cezaya esas olarak 

etkilenen ticaretin %20’sinin temel alınmasının gerekçesi şu şekilde 

açıklanmaktadır61:  

 

...Fiyat anlaşmasından elde edilen kazancın, satış fiyatının %10’u olduğu tahmin 

edilmektedir. Fiyat anlaşması nedeniyle meydana gelen zarar kazancı 

aşmaktadır, çünkü başka hususların yanında, yükselen fiyatlardan dolayı söz 

konusu ürünü alamayan veya başka gerekçelerle almayan tüketiciler de zarar 

görmektedir. Fiyat anlaşmasından doğan zarar, kartelin kazancını aştığı için, 

bölüm (d) (1)’de temel cezanın hesaplanması için, maddi zarar yerine etkilenen 

ticaretin %20’sinin alınmasını öngörmektedir… 

 

Görüldüğü gibi Rehber’de yer verilen gerekçe çalışmanın ikinci bölümünde 

değinilen kartellerin yasaklanma nedenini oluşturan 6. sayfadaki grafikte gösterilen 

sosyal refah kaybına atıfta bulunmaktadır. Ancak Rehber’de açıkça belirtildiği üzere, 

cezanın hesaplanmasında, gerçek zararı veya kârı belirlemek için gerekli zaman ve 

maliyetten kaçınmak üzere, etkilenen ticaretin belirli bir oranının kıstas olarak 

kullanılması öngörülmüştür. Bununla birlikte, Rehber’de, gerçek fiyat artışının 

%10’dan önemli ölçüde düşük olduğu izlenimi edinildiğinde, bu durumun ceza miktarı 

                                                 
60 US Sentencing Guidelines, 2R1.1 
61 US Sentencing Guidelines, 2R1.1, Application Notes, no.3 
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takdir edilirken Rehber’in öngördüğü limitler içerisinde dikkate alınacağı da 

belirtilmiştir. 

 

ABD Rehberi’nin temelini oluşturan etkilenen ticaretin hacminin hesaplanması 

rekabet hukuku ihlallerinde sadece teşebbüsler için değil bireyler için de para ve 

hapis cezalarının belirlenmesinde kritik önemi haizdir. Rehber’in bireyler için para 

cezası aralığı, minimum 20.000 ABD doları olmak üzere, etkilenen ticaret hacminin 

yüzde biri ile beşi arasındadır. Ayrıca etkilenen ticaret hacmi, hapis cezaları 

belirlenirken cezanın süresinin altı aydan 51 aya kadar artmasına neden 

olabilmektedir62. 

 

İhlalden etkilenen ticaretin hacmi konusunda dikkat edilmesi gereken en 

önemli nokta bu kavramın kapsamı, yani kartelciler tarafından yapılan tüm satışların 

mı yoksa sadece ihlalden gerçekten etkilenen satışların mı esas alınması gerektiğidir. 

Tartışmanın boyutları bu çalışmanın kapsamını aşmakla birlikte kısaca belirtmek 

gerekir ki, uzun süreli kartellerde kartelden sapmaların olduğu dönemlerde yapılan 

satışların hesaba dahil edilip edilmeyeceği hususunda mahkemelerden farklı görüşler 

çıkmış olsa da eğilim, Yargıç Newman’ın SKW II davasında63 ileri sürdüğü davalının 

belirli satışların etkilenmediğini gösterme hakkı tanımak suretiyle kartel süresince 

yapılan tüm satışların kartelden etkilendiğini kabul etmek şeklinde çürütülebilir bir 

varsayım kullanmak yönündedir64.  

 

 Temel cezanın belirlenmesinin ardından teşebbüsün suçluluk derecesinin 

hesaplanması gerekmektedir. Suçluluk derecesi, sabit bir rakam olan beşten 

başlamak üzere ağırlaştırıcı etkenlere verilen puanların toplanması, hafifletici 

etkenlere karşılık gelenlerin ise çıkarılması yoluyla bulunmaktadır. Bu derece 

hesaplanırken göz önüne alınacak etkenlerin bazıları teşebbüsün büyüklüğü, üst 

yönetimin ihlale katılımı ya da müsamaha göstermesi, yasanın daha önce ihlal 

edilmiş olması, adil yargılamanın engellenmesi, ihlalin bildirilmesi, sorumluluğun 

kabul edilmesi olarak sayılabilir. Suçluluk derecesinin belirlenmesinden sonra ise 

nihai cezayı bulmak amacıyla, katsayıya karşılık gelen minimum ve maksimum 

                                                 
62 Herron (2002), s.944 
63 United States v. SKW Metals&Alloys, Inc., 195 F.3d  83 (2nd Cir. 1999) 
64 Herron (2002), s. 950 



 24 

çarpanların uygulanması suretiyle cezanın alt ve üst sınırlarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Rehberde, üst sınırı 4 olan bu çarpanın, ayrıca belirtilmek suretiyle 

ağır karteller olan fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve ihaleye fesat karıştırma suçları için 

0.75’ten daha düşük olamayacağı öngörülmüştür. Böylece çarpanın uygulanması 

neticesinde saptanacak cezanın, etkilenen ticaretin %15’i ile %80’i arasında olacağı 

anlaşılmaktadır. 

 

 İşte Sherman Yasası ve ceza kanunlarının geçirdiği bu süreçten sonradır ki 

ABD uygulamasında sıkça duyulan yüksek cezaların verilmesi mümkün olmuştur. 

Nitekim 1995 yılında 10 milyon ABD dolarlık ilk ceza, ICI Explosives davasında bir 

ulusal kartele verilmiştir. 1996 yılında ise Archer Daniel Midlands davasında65 verilen 

100 milyon ABD dolarlık ceza yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 1995 yılından bu 

yana 54 teşebbüse 10 milyon ABD dolarının üzerinde ceza verilirken, bunlardan 9 

tanesinin cezası 100 milyon ABD dolarını aşmış ve en yüksek ceza ise 500 milyon 

ABD doları olmuştur66. Bununla birlikte hemen belirtilmelidir ki söz konusu sınırı aşan 

cezalardan sadece dört tanesi ulusal kartellere verilmiş ve geri kalan cezalar daha 

yüksek cirolara sahip uluslararası kartel üyelerine tatbik edilmiştir. 

 

3.3.2. AB Cezalandırma Rehberine Göre Para Cezalarının Hesaplanması 

 

Avrupa Birliği’nde, Roma Antlaşması’nın (R.A.) 81 ve 82. maddeleri ile 

yasaklanan davranışları gerçekleştiren teşebbüslere Komisyon’un ceza uygulama 

yetkisi, R.A.’nın 83. maddesi ile Rekabet Kurallarının Uygulanmasına Dair 1/2003 

sayılı Konsey Tüzüğü’nden (Tüzük) kaynaklanmaktadır. Tüzüğün Cezalar başlıklı VI. 

Bölümünde yer alan 23. maddenin birinci paragrafında usule ilişkin ihlallere verilecek 

para cezaları, ikinci paragrafında ise esasa ilişkin ihlaller halinde verilecek para 

cezaları düzenlenmiştir. Tüzüğün 24. maddesinde ise süreli para cezalarına ilişkin 

hükümler yer almaktadır. Tüzük sadece teşebbüslere para cezası verilmesine olanak 

tanıdığı için, Komisyon tarafından bireylere para cezası verilememektedir. 

 

                                                 
65 United States v. Archer Daniel Midland Co., Crim. No. 96-CR-00640 (N.D. III. October 15, 1996) (plea 
agreement) 
66 Hoffman-La Roche verilen bu rekabet hukuku cezası aynı zamanda ABD’de bir şirkete verilen en yüksek ceza 
olma özelliğini taşımaktadır (Griffin 2001, s. 30). 
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1/2003 sayılı Tüzüğün 23(2). maddesine göre Komisyon, 81 ve 82. maddelerin 

ihlal edilmesi halinde, teşebbüsün bir önceki iş yılında elde ettiği toplam cirosunun 

%10’una kadar para cezası verme yetkisine sahiptir. Tüzüğün cezanın 

uygulanmasına ilişkin herhangi bir ayrıntı içermemiş olması nedeniyle, Komisyon için 

tek bağlayıcı husus R. A.’nın 229. ve 1/2003 sayılı Tüzüğün 31. maddesinde 

belirtilen, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın cezalar üzerinde sınırsız yargı 

yetkisine sahip olduğu, cezayı iptal edebileceği, azaltabileceği ve artırabileceği 

hükmü çerçevesinde verilen kararlarda değinilen hususlar ve eşitlik, orantısallık gibi 

Topluluk hukukunun genel ilkeleridir. 

 

1/2003 sayılı Tüzüğün geniş ifadesi nedeniyle Komisyon, cezalandırma 

sürecinde şeffaflığı sağlamak,  teşebbüslerin önündeki belirsizliği kaldırmak ve 

kararlarda tutarlığı sağlamak adına cezalara ilişkin rehberler çıkarmak yoluna 

gitmiştir. Bu amaç doğrultusunda ilk ceza rehberi 1998 yılında yayınlanmış (1998  

Rehberi) ve 1 Eylül 2006’da yürürlüğe giren Rehber’le (2006 Rehberi) değiştirilmiştir. 

 

3.3.2.1. 1998 Rehberi 

 

Cezaları ihlalin ağırlığına göre kategorilendiren 1998 Rehberi açık kartelleri en 

ciddi rekabet kısıtlaması olarak kabul etmesine karşın kartellere özgü herhangi bir 

hüküm getirmemiştir. 1998 Rehberi’ne göre ihlalin tespiti halinde ceza dört adımda 

belirlenmektedir. Birinci adımda temel ceza miktarı hesaplanmaktadır. Temel ceza 

miktarı hesaplanırken ihlalin ağırlığı ve süresi esas alınmıştır. İhlaller ihlalin niteliği, 

pazardaki etkisi ve ilgili coğrafi pazarın ölçeği dikkate alınarak ağırlıklarına göre hafif, 

ağır ve çok ağır ihlaller olmak üzere üç gruba ayrılarak her gruba belirli eşiklerde 

ceza öngörülmüştür. Buna göre hafif ihlallere 1000 ile 1 milyon avro, ağır ihlallere 1 

milyon ile 20 milyon avro ve çok ağır ihlallere ise 20 milyon avronun üzerinde ceza 

verilmesi kabul edilmiştir. Bu eşikler arasında ceza miktarı belirlenirken, yeterince 

caydırıcı olması için teşebbüsün ekonomik kapasitesi, pazardaki diğer oyuncular ve 

özellikle tüketicilere verilen zarar gibi hususların Komisyon tarafından dikkate 

alınması gerektiği belirtilmiştir. 

 

1998 Rehberi uyarınca, ihlalin ağırlığına göre belirlenen ceza miktarı daha 

sonra ihlalin süresine göre artırılarak temel ceza miktarı bulunmaktadır. Kısa süreli 
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ihlallerde (genellikle bir yıldan az), miktarda bir değişiklik yapılmazken, ihlalin süresi 

bir ila beş yıl arasında ise, ağırlığa göre belirlenen miktarda %50 artış, beş yıldan 

uzun süreli ihlallerde ise, ağırlığa göre belirlenen miktarda her yıl için %10 artış 

yapılabilmesi öngörülmüştür.  

 

İhlalin ağırlığı ve süresi dikkate alınarak temel ceza miktarının belirlenmesinin 

ardından, ikinci adımda ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurlara göre ceza 

uyarlanmaktadır. 1998 Rehberi’nde tadadi olarak sayılan ağırlaştırıcı unsurlardan 

bazıları aynı teşebbüs tarafından aynı nitelikte ihlalin tekrarlanması, Komisyon 

tarafından soruşturma yürütülürken işbirliğini reddetme veya engel olmaya çalışma, 

ihlalde başı çekmesi veya lider rolünde olması, ihlal oluşturan davranışları 

güçlendirmek için, diğer teşebbüslere karşı tedbirlerin alınmasıdır. Hafifletici 

unsurlara örnek olarak verilebilecek hallerden bazıları ise teşebbüsün ihlalde 

tamamen pasif veya lideri takip eden rolünün olması, yasaklanan anlaşma veya 

uygulamaları pratikte uygulamaya koymaması, Komisyon müdahale ettiğinde ihlale 

son vermesi (özellikle soruşturma yürütülürken), teşebbüs açısından kısıtlayıcı 

davranışın ihlal oluşturup oluşturmadığına dair haklı şüphelerin varlığı, ihlallerin ihmal 

nedeniyle olması veya kasıtlı olmamasıdır. 

 

Ceza verilirken Komisyon’a belirli etkenleri dikkate alarak cezayı artırma veya 

azaltma yetkisi tanınmıştır. Böylece üçüncü adımda Komisyon ekonomik koşullar, 

ihlali gerçekleştiren teşebbüsler tarafından elde edilen ekonomik veya finansal fayda, 

söz konusu teşebbüslerin özellikleri ve onların gerçek ödeme güçleri gibi belirli 

objektif şartları dikkate alarak ceza miktarında uyarlama yapabilecektir. Son olarak 

ise teşebbüse verilen cezanın bir önceki yılda elde edilmiş olan toplam cironun 

%10’unu aşması halinde bir uyarlama yapılması gerekmektedir. 

 

3.3.2.2. 2006 Rehberi 

 

Komisyon’un ceza pratiği gerek cezaların düşük olması gerekse ihlalden elde 

edilen kazancı dikkate almayan yaklaşımı nedeniyle ciddi eleştiriler almıştır. Belki bu 

eleştirilerin de etkisiyle Komisyon, son uygulamalarını ve mahkemelerin vermiş 

olduğu kararları dikkate alarak 28 Haziran 2006’da yeni bir rehber kabul etmiş ve bu 

rehber 1 Eylül 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Cezaların hesaplanması için iki 
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aşamalı bir sistem öngören 2006 Rehberi’nin en önemli özelliği, ihlalin niteliğine göre 

kategorilere ayırma sisteminin terk edilerek, temel cezanın teşebbüsün satış değerleri 

esas alınan niceliksel bir yaklaşımla belirlenmesi yöntemini benimsemesidir. Ayrıca 

kartellere özgü olmak üzere bir “giriş ücreti” uygulanması kabul edilmiştir. 

 

2006 Rehberi’ne göre temel ceza satışların değeri ve ihlalin süresine göre 

değişen bir miktar ile giriş ücreti olarak adlandırılan ve ihlalin süresinden bağımsız 

olan bir bileşenin toplamından oluşmaktadır. 1998 Rehberi’ne göre en önemli 

değişiklik, temel cezanın satış değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak 

hesaplanacak olmasıdır. Satışların değeri ifadesi, ihlalin doğrudan veya dolaylı olarak 

yöneldiği ortak pazar içerisindeki ilgili coğrafi pazarda, teşebbüsün mallarının veya 

hizmetlerinin satış değeri anlamına gelmektedir. Burada satış değeri hesaplanırken 

ihlale katılan teşebbüsün ihlalin son yılında elde ettiği değerlere bakılacaktır. İhlalin 

ağırlığına göre, tespit edilen satış değerinin %30’una kadar olan bölümü temel ceza 

hesaplanırken dikkate alınacaktır. Komisyon, 2006 Rehberi’nde fiyat tespiti, pazar 

paylaşımı gibi kısıtlamaların en zararlı rekabet ihlalleri olduğunu belirterek, en ağır 

şekilde cezalandırılmalarını ve yüksek oranların esas alınması gerektiğini 

vurgulamıştır67. 

 

Satışların değeri esas alınarak belirlenen miktar, teşebbüsün ihlale katıldığı yıl 

sayısı ile çarpılarak temel ceza miktarı belirlenmektedir. Süre hesaplanırken 6 ay ile 

bir yıl arasında olan kartel üyeliğinin bir yıl, 6 aydan kısa süreli katılımın ise yarım yıl 

olarak sayılacağı öngörülmüştür. İhlale katılımın her yılı temel cezanın belirlenmesine 

tamamen yansıtılacağı için, 2006 Rehberi’nde süre önemli bir etken haline 

gelmiştir68. 

 

2006 Rehberi önemli bir yenilik olarak “giriş ücreti” adıyla bir kavram 

getirmiştir. Giriş ücreti uygulanmasının amacı, teşebbüsleri deneyelim ve görelim 

şeklinde tanımlanabilecek ihlal girişimlerinde bulunmaktan caydırmaktır69. 2006 

Rehberi’nin 25. paragrafında giriş ücretinin fiyat tespiti, pazar paylaşımı, arz 

kısıtlamaları kartellerine uygulanacağı, Komisyon’un diğer ihlallerde de bunu 

                                                 
67 2006 Rehberi 23. paragraf 
68 Broca, Hubert de (2006), “The Commission revises its Guidelines for setting fines in antitrust cases”, 
Competition Policy Newsletter, Number 3, Autumn 2006, s. 4 
69 Broca (2006) s.4 
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uygulayabileceği belirtilmiştir. Böylece en ağır rekabet ihlalleri olan karteller ile diğer 

ihlaller arasında bir ayrım yapılarak birinci halde takdir yetkisine yer bırakılmaksızın 

giriş ücretinin uygulanması öngörülmüştür. Buna göre teşebbüsün ihlale katılım 

süresine bağlı olmaksızın, hesaplanan satış değerinin %15’i ile %25 arasında bir 

oran, giriş ücreti olarak temel cezaya eklenecektir.  

 

Temel ceza bu şekilde belirlendikten sonra, önceden olduğu gibi ağırlaştırıcı 

ve hafifletici etkenler dikkat alınarak uyarlama yapılacaktır. 2006 Rehberi’nde 

ağırlaştırıcı ve hafifletici etkenler listesi, 1998 Rehberi ile hemen hemen aynı olmakla 

birlikte, en dikkate değer yenilik, tekrar eden ihlaller halinde temel cezanın %100 

oranında artırılacağının açıkça belirtilmiş olmasıdır70.  

 

2006 Rehberi’nde, Komisyon’un cezanın yeterince caydırıcı olmasına özel 

dikkat göstereceği ve bu nedenle özellikle ihlalin ilgili olduğu mal veya hizmetlerin 

ötesinde yüksek ciroya sahip olan teşebbüslerin söz konusu olması halinde cezanın 

artırılabileceği öngörülmüştür71. Cezanın %10’luk toplam ciro üst sınırını aşmaması 

gerektiğine yine yer verildikten sonra, istisnai koşullarda teşebbüsün cezayı ödeme 

gücünün dikkate alınacağına dair bir paragraf da 2006 Rehberi’ne konulmuştur72. 

Buna göre ödeme gücü, ancak verilen cezanın objektif olarak teşebbüsün ekonomik 

yaşayabilirliğini telafi edilemez şekilde tehlikeye atması ve malvarlığının tüm değerini 

kaybetmesine neden olması halinde dikkate alınacak bir unsur olarak görülmüştür73. 

 

 Bugün için 2006 Rehberi’nin cezaları nasıl etkileyeceği özellikle ceza 

seviyesini artırıp artırmayacağı konusunda değerlendirme yapmak için erkendir. 

Ancak Veljanovski’nin karara bağlanmış 57 soruşturmada verilen cezaları 2006 

Rehberi’ne uyarladığı çalışmasında; 23 teşebbüsün cezasının daha düşük olacağı 

sonucu çıkmakla birlikte, toplam 3.4 milyar avro olarak verilen cezaların yaklaşık iki 

katı fazla miktarda 7.7 milyar avro olması gerektiği hesaplanmıştır74. 

 

3.4. Optimal Cezalara Karşı Uygulanan Cezalar 

                                                 
70 2006 Rehberi 28. paragraf 
71 2006 Rehberi 30. ve 31. paragraflar 
72 2006 Rehberi 32. ve 33. paragraflar 
73 2006 Rehberi 35. paragraf 
74 Veljanovski (2007), s.83-84 



 29 

 

Pratikte kullanılması imkansız olan optimal ceza teorisinin en önemli işlevi, 

uygulanan cezaların caydırıcı olup olmadığının belirlenmesi ve rekabet otoritelerinin 

ceza uygulamalarını değerlendirmek isteyenler için iyi bir referans teşkil etmesidir. Bu 

bölümde, uygulamada verilen cezaları optimal ceza teorisi ile kıyaslayan çalışmalara 

yer verilerek, rekabet otoritelerinin mevcut para cezalarının ne derece caydırıcı 

olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. 

 

İlk olarak belirtilmelidir ki yukarıda görüldüğü gibi, ABD Rehberi para 

cezalarının hesaplanmasında kartellerin satış fiyatını %10 artıracağı varsayımına 

dayanmaktadır. Ancak çalışmamızın ikinci bölümünde değinilen çalışmalar, bu 

tahminin oldukça iyimser olduğunu göstermektedir. Optimal ceza teorisine göre bu 

artış nedeniyle elde edilecek kârın yakalanma olasılığı ile çarpılması gerektiği 

hatırlanacak olursa, ABD Rehberi çerçevesinde öngörülen cezaların büyük oranda 

optimal cezaların altında kalacağını beklemek yanlış olmayacaktır.  

 

Connor’ın, ortaya çıkarılan en büyük kartel olarak adlandırılan Vitamin 

karteline verilen cezalar ile kartelin verdiği zararı karşılaştıran çalışması bu bakımdan 

bize oldukça çarpıcı sonuçlar sunmaktadır. Connor kartelin ortalama fiyat artışının 

ABD’de %20-35 arasında, Kanada ve Avrupa’da %30-40 arasında ve diğer ülkelerde 

Avrupa’daki düzeye daha yakın olduğunu ve bu artışlar nedeniyle ortaya çıkan 

zararın da %15’i ABD’de, %1’i Kanada’da, %26’sı AB’de ve %58’i de geriye kalan 

ülkelerde gerçekleşmiş olmak üzere toplam 9 ile 13 milyar ABD doları arasında 

olduğunu hesaplamaktadır75. Buna karşılık, Connor, Vitamin karteline verilen 

cezaların ABD’de 907 milyon, Kanada’da 100 milyon, AB’de 759 milyon, 

Avustralya’da 14 milyon ve Kore’de ise 3 milyon ABD doları olduğunu ve ABD’de özel 

hukuk davalarında alınan 596 milyon ABD doları tazminat ile toplam miktarın 4.4 ile 

5.6 milyar ABD Doları arasında kaldığını ve bu miktarın kartelin kârının yarısını dahi 

geri almaya yeterli olmadığını belirtmektedir76.  

 

                                                 
75 Connor, J.M. (2004), “Extraterritoriality of the Sherman Act and Deterrence of Private International Cartels”, 
http://www.agecon.purdue.edu/staff/connor/papers/Extraterritoriality_LR_Version_5-04-04.pdf , s. 12 
76 Connor (2004), s. 15 

http://www.agecon.purdue.edu/staff/connor/papers/Extraterritoriality_LR_Version_5-04-04.pdf
http://www.agecon.purdue.edu/staff/connor/papers/Extraterritoriality_LR_Version_5-04-04.pdf
http://www.agecon.purdue.edu/staff/connor/papers/Extraterritoriality_LR_Version_5-04-04.pdf
http://www.agecon.purdue.edu/staff/connor/papers/Extraterritoriality_LR_Version_5-04-04.pdf
http://www.agecon.purdue.edu/staff/connor/papers/Extraterritoriality_LR_Version_5-04-04.pdf
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Kobayashi’nin çalışmasından ise Graphite Electrodes davasında ABD 

Cezalandırma Rehberi’ne göre hesaplanan cezalar ile teşebbüslere verilen cezalar 

arasındaki farkı görmek mümkündür. Buna göre kartele karışan teşebbüslere 

verilmesi gereken minimum cezalar Showa için 65 milyon, UCAR için 199.64 milyon, 

SGL için 155.2 milyon, Tokai için 4.2 milyon, Carbide Graphite için 48.75 milyon ve 

Mitsubishi için 70.18 milyon ABD doları olarak hesaplanmıştır. Buna karşılık verilen 

cezalar ise Showa için 32.5 milyon, UCAR için 100 milyon, SGL için 135 milyon, 

Tokai için 6 milyon ABD doları olmuş, pişmanlık programından yararlanan Carbide 

Graphite ceza almazken, cezaya itiraz eden Mitsubishi ise 140.36 ABD doları olarak 

hesaplanan üst sınıra yakın bir ceza olan 134 milyon ABD doları cezaya 

çarptırılmıştır77. Görüldüğü üzere, teşebbüslere verilen cezalar, biri hariç olmak üzere 

Rehber gereğince verilmesi gereken asgari sınırın bile altına inmiştir. 

 

Wils optimal ceza teorisine göre hesaplanan bir cezanın, AB uygulamasındaki 

cezanın üst sınırı olan cironun %10’u eşiğini geçebileceğini göstermeye çalışmıştır78. 

ABD Ceza Rehberi’nde öngörülen kartellerin fiyatları %10 artırdığı varsayımını esas 

alan Wils, kendi örneği için kartelin ömrünün 5 yıl olduğunu kabul etmiştir. Buna göre, 

fiyat elastikiyetinin sıfır olmayacağı ve bu nedenle fiyatlardaki %10’luk artışın kâra 

etkisini %5 olacağı varsayımı altında beş yıl süren bu kartelden elde edilen kâr 

ihlalden etkilenen üründen elde edilen cironun %25’ini aşmaktadır. Yakalanma 

olasılığını da %1679 olarak alan Wils, cezanın ilgili üründen elde edilen cironun 

%150’sinden fazlasına tekabül edeceği sonucuna ulaşmaktadır. Wils her ne kadar 

cezanın üst sınırı teşebbüsün tüm cirosu olduğunu kabul etse de söz konusu oranın, 

özellikle ürün çeşitliliği olmayan teşebbüsler açısından eşiği zorlayabileceği sonucuna 

ulaşmaktadır. 

 

Bir başka çalışmada kartelin fiyatları %10 artırdığı kabul edilerek, kartelin 

verdiği zararın kartelin satışlarının %10’undan fazlası olacağı ve %15’lik bir 

yakalanma olasılığı dikkate alındığında, optimal cezanın kartelin satışlarının üçte 

                                                 
77 Kobayashi, (2000-2001) s. 725-728 
78 Wils (2002), s. 201 
79 Wils (2002), Bryant ve Eckard’ın Amerika için yakalanma olasılığını %13-17 arasında bulan çalışmalarından 
yola çıkarak, Avrupa’da kartel denetiminin daha zayıf olması dolayısıyla yakalanma olasılığının da daha düşük 
olacağını kabul etmektedir. 
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ikisinden fazlası olması gerektiği belirtilmektedir80. Bu esaslar çerçevesinde, Gallo, 

Dau-Schmidt, Crafcraft ve Parker’in çalışmasında 1955-1993 arası dönemde 

gerçekleşen 250 fiyat kartelinde, kartelin satışları cezanın verildiği yıldaki değerleri 

esas alınarak dava başına 958.333.376 ABD doları olarak hesaplanırken, optimal 

cezanın ise 670.833.363 ABD doları olması gerektiği, buna karşın ortalama cezanın 

287.899 ABD doları olduğu gösterilmiştir.  

 

OECD’nin karteller üzerine birinci raporunda, bazı üye ülkelerde karara 

bağlanan 10 adet kartel soruşturmasını içeren bir çalışmada ise kartellere verilen 

cezaların kartelden elde edilen kârın %3’ü ile %189’u arasında olduğu, sadece dört 

incelemede cezanın tahmin edilen gelirin %100’ünü aştığı belirtilerek soruşturmaların 

hiçbirinde cezanın gelirin iki veya üç katı kadar yüksek olmadığına işaret 

edilmektedir81.  

 

Son olarak Connor ve Lande, yukarıda değinilen çalışmalarında yer alan 

verileri göz önüne alarak, üçte birlik bir yakalanma olasılığı varsayımıyla, ABD’de 

cezaların kartel gelirinin ortalama %54 ile %111’i arasında olması gerektiğini, bu 

nedenle de Rehber’de öngörülen %10’luk fiyat artışı varsayımının ulusal karteller için 

%15’e ve uluslararası karteller için %25’e çıkarılmasını, böyle bir ayrım 

yapılmayacaksa da tüm karteller için %20’ye çıkarılmasını önermektedirler82. Aynı 

çalışmada AB bakımından ise yine üçte birlik yakalanma olasılığı ve beş yıl devam 

eden bir kartel varsayımı altında, optimal cezanın şirketin etkilenen pazardaki yıllık 

satışlarının %420’si ile %810’u arasında olması gerektiğini belirtmektedirler83.  

 

 Görüldüğü gibi en ağır cezaları verdiği gözlenen iki rekabet hukuku 

uygulayıcısında dahi para cezalarının mevcut düzeyinin, caydırıcı ceza miktarı olarak 

kabul edilen optimale ulaşmaktan uzak olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumda, kartelleri önlemek için tek başına veya para cezalarına ilave olarak başka 

yaptırımların da kullanılıp kullanılmayacağının tartışılması gerekmektedir. 
                                                 
80 Gallo, Dau-Schmidt, Crafcraft ve Parker (1994), “Criminal Penalties under the Sherman Act: A Study of Law 
and Economics”, Research in Law and Economics, Vol. 16, s. 58 
81 OECD (2002), s.5 
82 Connor ve Lande (2006), s.1020-1021 
83 Connor ve Lande (2006), s.1022, Para cezası taraftarı olan Breit ve Elzinga (1972-73) 35 yıl önce antitröst 
ihlallerinin ihlalin devam ettiği her yıl için şirketin vergi öncesi kârının %25 oranında zorunlu para cezası 
uygulanmasını önermiştir. “Antitrust Penalties and Attitudes Toward Risk: An Economic Analysis”, 86 Harvard 
Law Rev. s.711 
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4. HAPİS CEZALARI 

 

Kartellerin verdikleri zararın büyüklüğünün anlaşılmasının etkisi, onların “iyi 

giyimli hırsızlar”84 olarak anılmalarına kadar varmıştır. Özellikle son yıllarda kartellere 

karşı yaklaşım giderek sertleşmiş ve para cezalarının yeterli olmadığı bu nedenle 

hapis cezası gibi ağır cezaların uygulanması gerektiği ileri sürülmeye başlanmıştır. 

Bu yaklaşımda başı çeken ABD’li yetkililer hapis cezalarının karteller için en caydırıcı 

ceza olduğunu katıldıkları her platformda hararetli bir şekilde savunmaktadırlar. 

OECD de karteller üzerine ikinci raporda, üyelerine kartellere karşı en ağır 

yaptırımların uygulanması gerektiğini tavsiye ederken, hukuki ve sosyal yapının 

müsait olması halinde hapis cezalarının da uygulanabileceğini belirtmiştir85. 

 

Bugün ABD, İngiltere, İrlanda, İsrail, Kore, Kanada, Norveç, Japonya kartellere 

karşı hapis cezası yaptırımına sahip olan ülkelerdir86. Ancak bu ülkelerden sadece 

ABD hapis cezalarını sistematik olarak uygulayıp her yıl onlarca kişiyi hapse 

gönderirken, İsrail’de 3 ve Kanada’da da bir kişi bugüne kadar cezaevine 

gönderilmiştir87.  

 

4.1. Para Cezalarını Yükseltmek Mümkün Gözükmemektedir 

 

Rekabet otoriteleri tarafından uygulanan cezaların, optimal cezaların önemli 

ölçüde altında kalması, caydırıcılığı sağlamak üzere ilk olarak mevcut para 

cezalarının –optimuma kadar- yükseltilmesi olasılığını akla getirmektedir. Ancak 

cezaların yükseltilebilmesi tahmin edilebileceği gibi kolay bir iş değildir ve aşağıda 

görüleceği gibi bazı olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali bulunmaktadır.  

 

Cezaların yükseltilmesi halinde karşılaşılabilecek muhtemel problemlerin 

başında teşebbüslerin ödeme güçlüğü içerisine düşmeleri gelmektedir. Her ne kadar 
                                                 
84 Massey, P. (2004), “Criminal Sanctions for Competition Law: A Review of Irish Experience”, The 
Competition Law Review, Vol. 1., Issue.1, s.30 
85 OECD, Implementation of the Council Recommendation Concerning Effective Action Against Hard Core 
Cartels: Second Report by the Competition Committee, www.oecd.org 
86 Almanya ve Türkiye’de sadece açık kartel olarak kabul edilen ihalelerde danışıklı hareket edilmesi suçuna 
karşı hapis cezası bulunmaktadır. Ayrıca kendisi hapis cezası verme yetkisine sahip olmayan, AB Komisyonu 
1/2003 sayılı Tüzük’de üye ülkeler tarafından hapis cezaları verilmesine kapı açmıştır. 
87 Japonya ve İsrail’de hapis cezaları verilmesine karşın ya paraya çevrilmiş ya da tecil edilmiştir. 
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kartelden elde edilen kazanç yüksek olsa da, cezanın ödeneceği zamana kadar söz 

konusu gelirin bir bölümünün, vergiler, temettü ödemeleri, çalışanların ücret ve 

ikramiyeleri ve hatta orta-uzun vadeli yatırımlar için kullanılmış olma ihtimali 

yüksektir88. Bu durumda şirketlerin varlık değerleri yüksek olmasına karşın, cezanın 

ödeneceği zaman yeterli likiditeye sahip olmamaları mümkündür. Nitekim Wils ilgili 

üründe cironun %5’i kadar ekstra kâr elde eden ve beş yıl süren bir kartelin, onda 

birlik bir yakalanma oranı ile cironun %250’si ve 20’de birlik bir yakalanma oranı ile 

%500’ü oranında cezaya muhatap olması gerektiğini belirterek, söz konusu 

büyüklükte bir cezanın ancak ürün çeşitliliğine sahip çok büyük şirketler tarafından 

ödenebileceğine dikkat çekmektedir89. Werden ve Simon’ın hesaplarına göre de 

teşebbüslerin optimal cezayı ödeyebilmek için yıllık cirolarının altı katı kadar bir 

varlığa sahip olmaları gerekmektedir ki, çok az firmanın ödeme anında böyle bir 

değere sahip olması ihtimali bulunmaktadır90. 

 

Cezaların optimuma yakın seviyelere çıkarılmasının yol açacağı en büyük 

tehlike cezaya muhatap olan şirketleri iflasa sürüklemesi olasılığıdır. Esasen 

Craycraft, Craycraft ve Gallo’nun yapmış olduğu bir çalışma bu yargıyı 

doğrulamaktadır. 1955-1993 yılları arasında kartel soruşturmasına maruz kalmış 386 

şirketi kapsayan araştırmadan, şirketlerin tamamının verilen cezaları ödeme gücüne 

sahip olduğu, ancak teşebbüslerin %58’inin optimal cezanın verilmiş olması halinde 

iflas edeceği görülmektedir91. Nitekim teşebbüslerin ödeme güçleri ceza miktarı 

belirlenirken ABD ve AB gibi rejimlerde dikkate alınmaktadır. Yukarıda görüldüğü 

üzere AB Rehberi’nde ceza miktarı belirlenirken son aşamada bu husus göz önüne 

alınmaktadır. Ayrıca AB’de mevcut %10’luk ciro eşiği tavanının da bu yaklaşımın bir 

yansıması olduğu söylenebilecektir.  

 

Teşebbüslerin iflas etmesinin iktisadi ve sosyal olarak önemli etkileri olacaktır. 

Öncelikle iflas eden bir şirketin pazardan çekilmesi, özellikle yoğunlaşmış pazarlarda 

rekabetin daha da azalmasına yol açabileceği için rekabet üzerinde olumsuz bir etki 

doğuracaktır. Diğer yandan yüksek ceza nedeniyle bir şirketin iflas etmesi halinde, 

işlerini kaybedecek olan çalışanlar ve şirketin hisse senetlerine yatırım yapanlar da 

                                                 
88 Wils (2006), s. 19 
89 Wils (2006), s. 18,19 
90 Werden ve Simon (1987), s. 928 
91 Camilli (2005), s. 13 
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bu cezadan dolaylı olarak mağdur olacaklar, ayrıca vergi gelirleri de azalacak ve 

böylece sosyal bir bedel de ödenecektir92. İngiltere’de Parlamento’ya sunulan bir 

raporda, caydırıcı etkiyi doğurabilmesi için kartellere verilecek cezanın mevcut azami 

cezaların altı-on katına kadar artırılması gerektiği ve böyle bir cezanın da ihlalle ilgisi 

olmayan çalışanlar, ortaklar gibi tarafları zarara uğratacağı endişesiyle, caydırıcılık 

sorununun ancak kartele katılan kişilere hürriyeti bağlayıcı ceza vermekle 

çözülmesinin mümkün olacağı belirtilmiştir93. 

 

Diğer yandan para cezalarına ilişkin üst sınırların, cezaların artırılmasının 

önünde bir engel olabileceği belirtilmelidir. Örneğin AB’de verilecek cezanın 

teşebbüsün dünya çapındaki cirosunun %10’unun geçmemesi gerekmektedir. Bu 

sınırı aşan cezalarda uyarlama yapmak zorunlu olduğu için, optimal cezanın söz 

konusu sınırı aşması halinde, caydırıcılığın gerçekleşmeyeceğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Son olarak ise yüksek cezaların, yasaklanan davranış ile verilen 

cezanın uyumlu olması anlamına gelen orantısallık ilkesine zarar verebilme 

ihtimalinin mevcudiyeti hatırlatılmalıdır. 

 

Rekabet hukukunda hapis cezası uygulamasına karşı başlıca eleştiri optimal 

ceza teorisi taraftarlarından gelmektedir. Optimal ceza teorisi taraftarlarına göre, 

toplumun menfaati en az maliyetle en yüksek caydırıcılığa ulaşmak yani suçları 

önlemektir ve hapis cezaları da topluma önemli bir maliyet94 getirdiği için ancak 

istisnai hallerde kullanılmalı, bunun dışında para cezalarının veya denetimin 

artırılması yoluna gidilmelidir95. Teorinin kabul ettiği istisnai hallerin başında ise 

davalının para cezasını ödemeye gücünün olmadığı haller gelmektedir. Özellikle 

Ancak yukarıda görüldüğü gibi, rekabet otoritelerince verilen para cezaları kartellerin 

verdikleri zararı karşılamaya yetmediği gibi optimal cezaların verilmesi halinde 

teşebbüslerin büyük bir bölümünü iflasa sürüklenmesi muhtemeldir. Bu durumda 

teorinin öngördüğü istisnai koşulun açık karteller söz konusu olduğunda mevcut 

                                                 
92 Wehmhörner, N. (2005), “Optimal Fining Policies”, Amsterdam Centre for Law and Economics’de 
düzenlenen Remedies and Sanctions in Competition Policy konferansında sunulan makale, s. 20 
93 A World Class Competition Regime, s.39, erişim adresi: http://www.archive.official-
documents.co.uk/document/cm52/5233/523310.htm  
94 Cezaevlerinin inşaat maliyetleri, görevlilerin maaşları, yiyecek ve diğer giderler gibi. 
95 Shavell, S. (1985), “Criminal law and the optimal use of nonmonetary sanctions as a deterrent” 85 Colum. L. 
Rev. 1236. 

http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm52/5233/523310.htm
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm52/5233/523310.htm
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm52/5233/523310.htm
http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm52/5233/523310.htm
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olduğu ve hapis cezalarının optimal ceza teorisi açısından da kabul edilebilir olduğu 

söylenebilecektir. 

 

4.2. Teşebbüslerin Cezalandırılması Şahıslar İçin Caydırıcı Olmamaktadır 

 

Daha önce belirtildiği üzere, çalışanlarını daha iyi denetleyebileceği 

düşüncesiyle teşebbüslere ceza uygulanması, kanunlara uyumu her zaman temin 

etmemektedir. Denetim yetkisi yüklenilen teşebbüslerin çalışanlarını cezalandırmak 

için uygulayabilecekleri başlıca vasıtalar terfi etmenin önlenmesi, disiplin cezaları, 

bulunulan pozisyonun düşürülmesi veya en kötü ihtimalde işten çıkarma olabilecektir. 

Söz konusu yöntemlerin gerçekten etkili caydırıcılar olup olmadığı tartışmaya açıktır. 

Ayrıca teşebbüslerin birçoğunun başarılı çalışanlar için bir ödül sistemine sahip 

olduğu, buna karşılık kötü performans gösteren çalışanların da çeşitli primlerden 

mahrum kaldığı veya kısa-uzun dönemde işten atılma riskiyle karşı karşıya olduğu 

bilinmektedir. Bu durum dikkate alındığında, çalışanların, sonraki bir tarihte veya 

muhtemelen emekliliklerinden sonra şirketin ödemek zorunda kalacağı para cezası 

yerine, kendilerine terfi ve ikramiye getirecek yakın gelecekteki sonuçlarla daha fazla 

ilgilenmelerini beklemek daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır96. Bu nedenle kartellere 

karşı etkili bir mücadele için şahısları kişisel olarak tehdit eden bir caydırıcı etkenin 

bulunması gerekmektedir. 

 

4.3. Şahıslara Para Cezası Uygulanması Caydırıcı Olmayabilir 

 

Caydırıcılığı sağlamak için teşebbüslere para cezası uygulanmasının yanında, 

kartelin oluşumuna katılan çalışanlara da para cezası verilmesinin kartellere karşı 

mücadelede önemli bir destek sağlayacağı belirtilmektedir. Aralarında ABD, 

Almanya, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hollanda, İsrail gibi birçok ülkede şahıslara 

para cezası uygulanmasına olanak veren düzenlemeler bulunmaktadır. 

 

Her ne kadar ilk bakışta, bireylerin para cezası tehdidini şahsen 

hissetmelerinin onları kartel oluşturmaktan alıkoyacağı düşünülse de uygulamada 

                                                 
96 Calvani, T. (2004), “Competition Penalties & Damages in a Cartel Context: Criminalisation & the Case for 
Custodial Sentences”, Amsterdam Centre for Law and Economics’de düzenlenen Remedies and Sanctions in 
Competition Policy konferansında sunulan makale, s.9 
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beklenen etkinin doğmama ihtimali son derece yüksektir. Öncelikle şahıslara 

verilecek para cezalarının caydırıcı etkisini azaltacak veya tamamen ortadan 

kaldıracak en önemli tehlike söz konusu cezanın şirket tarafından ödenmesi 

ihtimalidir. Baker’ın bir şirkette üst düzey bir yönetici olan yakın bir dostundan 

aktardığı şu söz para cezaları ile hapis cezalarının karşılaştırılması bakımından fazla 

söze gerek bırakmamaktadır: “Sadece paradan bahsettiğiniz sürece çalıştığım şirket 

beni korumak için gereken her şeyi yapabilir, ancak özgürlüğümün elimden 

alınmasından söz etmeye başladığınızda şirketin benim için yapabileceği hiçbir şey 

yoktur”97. 

 

Genellikle ülke mevzuatlarında yöneticilere verilen cezaların şirketler 

tarafından ödenmesini yasaklayan kurallar bulunmamaktadır98. Kaldı ki doğrudan 

ödeme yasaklansa bile prim, ikramiye verilmesi gibi dolaylı yollarla yöneticinin 

uğradığı zararın karşılanması mümkün olduğu için, birçok şirket özellikle kendileri için 

değeri yüksek olan ve kartele katılmakla teşebbüse önemli bir gelir sağlamış olan 

çalışanlarına verilen cezaları memnuniyetle ödeyebilecektir. Nitekim bu durumun açık 

bir örneğine ABD’de rastlanmıştır. U.S. v. Robert Koehler davasında yapılan 

anlaşmada, bir Alman şirketi olan SGL Carbon Aktiengesellschaft’ın yönetim kurulu 

başkanı Robert J. Kohler’e verilen para cezasının şirket tarafından ödeneceği açıkça 

yazılmıştır99. 

 

4.4. Hapis Cezaları Fiilin Yasa Dışılığı Konusunda Topluma Daha Güçlü Bir 

Mesaj Vermektedir 

 

Ceza yasalarının, idare hukuku veya medeni hukuk altındaki yaptırımlara göre 

en belirgin yanı, fiilin kötülüğü hususunda topluma daha güçlü mesajlar vermesidir. 

Zira ceza hukuku prensiplerine göre yargılanan ve mahkûm edilen biri, mahkûmiyet 

süresi ne kadar kısa olursa olsun toplum nezdinde suçlu olarak kabul edilmektedir. 

Ceza hukukunun belki de en ayırt edici ve korkutucu yanı onun işleyişidir. Ceza 

normlarını ihlal edenler son derece karmaşık bir sistemden oluşan polis, savcı, 

parmak izi, ifade tutanakları, kâtip, mübaşir, mahkeme salonu, cezaevi, yargıç gibi 

                                                 
97 Baker, D.I. (2000-2001), “The Use of Criminal Law Remedies to Deter and Punish Cartels and Big-Rigging” 
69 Geo. Was. L. Rev.  s.705 
98 ICN, Building Blocks for Effective Anti-Cartel Regimes, s. 65, www.internationalcompetitionnetwork.org  
99 U.S. v. Robert J. Koehler, Criminal No.99-244, http://www.usdoj.gov/atr/cases/f3800/3829.htm  

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
http://www.usdoj.gov/atr/cases/f3800/3829.htm
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unsurlarla karşı karşıya gelmektedirler100. Savunma haklarının önemi ve suçluluğun 

maddi delillerle ispat gerektirmesi nedeniyle ağır işleyen bu mekanizmayla sanık 

sıfatıyla gerçekleşecek bir temasın, sonuçta mahkûmiyet çıkmasa dahi saygın 

işadamları için başlı başına yıpratıcı bir süreç olduğu kuşkusuzdur. 

 

Hapis cezalarının verdiği mesajın iki yönünün bulunduğu söylenebilir. İlk etki 

kanunu ihlal edenler veya edecekler üzerinde gerçekleşmektedir. Özellikle genel 

olarak toplumun elit kesimine mensup olan yöneticilerin çok kısa bir süre için bile olsa 

hapis cezasına mahkûm edilmelerinin, itibar kaybına ve psikolojik olarak çöküntüye 

neden olması yüksek olasılıktır. Bir hırsız veya tecavüzcü ile aynı ortamı 

paylaşmanın ve daha da önemlisi özgürlüğünden yoksun kalmanın, beyaz yakalı 

olarak adlandırılan bu kişiler için her türlü fayda maliyet analizinin ötesine 

geçebilecek nitelikte bir tehdit içerdiğini tahmin etmek çok zor olmayacaktır. 

 

Hapis cezalarının mesaj gönderdiği bir diğer kesim ise toplumdur. Bir fiilin 

hapis ile cezalandırılması, toplum nazarında fiilin ağırlığı konusunda daha büyük bir 

etki yaratmaktadır. Özellikle medyada elde ettikleri başarılar ve işleri ile yer bulan 

saygın işadamlarının, kartel oluşturdukları için cezaevine gönderilmeleri, kartellerin 

bir iş yapma şekli değil hırsızlık gibi bir suç olduğunun farkına varılmasını 

sağlayacaktır. Bu ise kartellerle mücadelede toplumsal mutabakat sağlanması ve 

toplumun o suçu ciddi ve önemli kabul ederek güçlü bir destek vermesi açısından 

oldukça önem taşımaktadır. 

 

Para cezaları ve diğer yaptırımlar ile kıyaslandığında, bir işadamının veya 

yöneticinin hapis cezasına çarptırılması medyada da daha fazla yankı 

uyandırabilecektir. Nitekim ABD’de, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerine 

verilen hapis cezalarından sonra yaşanan gelişmeler bu kanıyı doğrulamaktadır101. 

Hapis cezalarının medyatik yönü nedeniyle, Werden ve Simon, toplumun hapis 

cezaları kullanılarak eğitilebileceğine dikkat çekerek, haber değerinin fazla olması 

dolayısıyla hapis cezalarının medyada daha çok yer bulacağını, bunun da diğer 

işadamları tarafından daha dikkatle izlenerek ders çıkarılabileceğini 

                                                 
100 Ball, H.V. ve L.M. Friedman (1964-1965), “The Use of Criminal Sanctions in the Enforcement of Economic 
Regulation: A Sociological View”, Stanford Law Review, 17, s.210 
101 Griffin’in verdiği (2000, s. 32), Lysine kartelinin ortaya çıkarılmasının ardından yayınlanan iki kitap ve NBC 
televizyonunun soruşturma sürecini yayınlama girişimi bu duruma iyi bir örnektir.  
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savunmaktadırlar102. OECD tarafından hazırlanan karteller üzerine Üçüncü Rapor’da 

İsrail’de sigorta kartelinde verilen hapis cezalarının yapmış olduğu etki bu duruma 

örnek olarak verilmiştir103.  

 

4.5. Hapis Cezaları Pişmanlık Programlarının Etkinliğini Artırabilir 

 

Kartellerin gizliliklerini muhafaza etmek için geliştirdikleri çeşitli stratejiler 

nedeniyle, rekabet otoriteleri için kartel soruşturmalarında delil bulmak zaman alıcı ve 

sıkıntılı bir süreç halini almıştır. Özellikle kartellerin ceza hukukuna göre 

cezalandırıldığı; suçluluğun ispatının şüphenin ötesinde ispat edilmesi gereken ve bu 

nedenle delil standardının yüksek olduğu rejimlerde, karteli mahkûm edecek nitelikte 

delil elde etmek daha da büyük önem taşımaktadır. Kartellere karşı en aktif politikayı 

izleyen ve bu zorluğu en fazla yaşayan ABD’de, Adalet Bakanlığı tarafından delil elde 

etmeyi kolaylaştırmak ve kartellerin varlığını tehdit etmek amacıyla kartellere yönelik 

olarak bir pişmanlık programı uygulanmaya başlanmıştır. Böylece kartele girmekle 

birlikte Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi’ne gelerek kartelin varlığını haber veren ve 

kartelin yakalanmasına yardım eden teşebbüslerin cezadan kurtulmalarına olanak 

sağlanmıştır. İlk olarak sadece teşebbüsleri kapsayacak şekilde 1978 yılında 

uygulamaya konulan program uzun yıllar etkisiz kaldıktan sonra, ciddi biçimde 

gözden geçirilerek etkili bir uygulamaya olanak verecek şekilde 1993 yılında 

yenilenmiş ve 1994 yılında da bireylere yönelik kabul edilen bir başka programla 

tamamlanmıştır. 

 

Bugün kartellerin takibinde kendini ispat etmiş olan ve rekabet otoriteleri 

arasında büyük bir hızla yayılan pişmanlık programlarının başarılı bir şekilde 

uygulanabilmesi için bazı önkoşulların mevcut olması gerekmektedir: ağır yaptırımlar, 

cezadan tamamen muafiyet veya önemli indirimler, kartellerin sıkı takibi, şeffaflık ve 

belirlilik. Bu bağlamda ağır yaptırımların başarılı bir pişmanlık programının olmazsa 

olmaz koşulu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira kartele katılan bir şirketin 

pişmanlık programından yararlanmak için başvuru yapması, ancak yakalanması 

halinde –yani kartel içinde kalmaya karar vermesi halinde- uygulanacak cezanın 

                                                 
102 Werden ve Simon (1987), s.934 
103 OECD, Hard Core Cartels: Third Report On The Implementation Of The 1998 Recommendation, s.19, 
www.oecd.org 
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yeterince ağır olması halinde mümkündür. Aksi takdirde, şirketler için rakiplerini ihbar 

etmek suretiyle anlaşmaya ihanet etmenin hiç bir anlamı olmayacaktır. 

 

Adalet Bakanlığı yetkilileri hemen hemen her platformda, kendi 

uygulamalarından elde ettikleri tecrübeye dayanarak, yöneticilere hapis cezası 

getirilmesinin pişmanlık programlarının etkisini artıracağını vurgulamaktadırlar104. AB 

örneğinde olduğu gibi, para cezalarının başvuruları çekecek kadar yüksek olması 

halinde hapis cezaları olmaksızın da başarılı ve üretken sonuçlar veren bir pişmanlık 

programı yürütmek mümkün olmakla birlikte; böyle bir sistemin yine de hapis cezaları 

uygulayan bir sistem kadar etkili olamayacağı ileri sürülmektedir105. Bu etkiyi 

sağlayan temel neden şirket ile çalışanların bakış açılarının farklılığıdır. Bir şirket için 

pişmanlık programından yararlanmak amacıyla yapılacak başvuru, kartelde kalmak 

suretiyle elde edilecek kâr ile yakalanma veya bir başka kartel üyesinin kendinden 

önce davranması halinde alacağı cezadan doğacak zarar arasında yapılacak maddi 

bir tercihtir106. Buna karşılık çalışanların yapması gereken muhasebe, hapiste 

geçirecekleri zamanla özgür kalmak arasındadır. Bu nedenle hapis cezası tehdidini 

bizzat hisseden bireylerin, şirketleri istekli olmasa bile pişmanlık programlarından 

yararlanmak üzere rekabet otoritelerine gelmeleri kuvvetle muhtemeldir. Nitekim 

şahıslar üzerindeki bu etkiyi güçlendirmek amacıyla, Adalet Bakanlığı’nın kartel 

davalarında bazı yöneticilerin uzlaşmaların dışında bırakılmaları konusunda ısrar 

ettiği belirtilmektedir107.  

 

Hapis cezalarının kartellerle mücadeledeki etkisini göstermek üzere, Adalet 

Bakanlığı’nın aslında şirketlerin yaptığı kadar bireysel pişmanlık başvurusu 

almadığını, Bireysel Pişmanlık Programının gerçek değerinin ve ölçüsünün, ne kadar 

bireysel başvuru alındığı değil, onun tetiklediği teşebbüslerin sayısı olduğunu belirten 

Hammond, bu durumu şöyle açıklamaktadır: 

 

                                                 
104 Bu konuşmalara www.usdoj.gov/atr adresinden ulaşılabilir. 
105 Hammond, S. (2004), “Cornerstones of an Effective Leniency Programs”, 
http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal.htm 
106 Frese, J.M. (2005), “Anti-Cartel Enforcement in Community Law Context: Considerations on Sanctions and 
Leniency”, Amsterdam Centre for Law and Economics’de düzenlenen Remedies and Sanctions in Competition 
Policy adlı konferansta sunulan makale, 17-18 February 2005, 
107 Hammond S. (2001), "When Calculating The Costs And Benefits of Applying For Corporate Amnesty,  
How Do You Put A Price Tag On An Individual's Freedom?", http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal.htm  

http://www.usdoj.gov/atr
http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal.htm
http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal.htm
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Çalışanlarından biri bireysel olarak hareket etmeye karar verdiğinde şirket büyük 

risk altına girer. Eğer şirket kendisi Şirket Pişmanlık Programı uyarınca 

başvurursa, bu takdirde şirket ve tüm çalışanları soruşturmadan kurtulacaktır. 

Ancak şirket başvuruyu erteler veya başvurmamaya karar verirse, bu durumda 

şirket kendisini çalışanları ile yarış içinde bulacaktır. Bu örnekte, şayet şirket önce 

başvurmazsa yönetici kendi adına başvuruyu yapar ve böylece tüm şirketi ateşe 

atabilir. 

 

Hammond’ın sözlerinden de anlaşılacağı üzere, Adalet Bakanlığı’nın asıl 

amacı, teşebbüslerin cezadan kurtulmak için sadece birbirleriyle değil aynı zamanda 

çalışanlarıyla da yarış içerisinde olmalarıdır. Hatta bu yarışa diğer şirketlerin ve bu 

şirketlerdeki çalışanların da dahil olduğu belirtilmelidir. Kartellerin özellikle tepe 

yöneticileri tarafından kurulduğu dikkate alındığında, kartelin varlığından sonradan 

haberdar olan alt düzey bir çalışanın da bu yarışa dahil edilmesi karteli tehdit etmek 

adına doğru bir yaklaşımdır. Nitekim Baker, hapis cezalarının sadece korku nedeniyle 

değil intikam amacıyla da bireylerin rekabet otoritelerine gitmelerini sağladığını 

belirterek, bu şekilde başvuru yapacak kişileri hayal kırıklığına uğramış mevcut 

çalışanlar, işten çıkarılanlar, meslek birliklerinin önceki yöneticileri ve hatta eski 

aşıklar ve eski eşlere kadar genişletmektedir108.   

 

4.6. Benzer Nitelikli Suçlarda Hapis Cezaları Uygulanmaktadır    

 

Hapis cezalarının ekonomik bir suç olan karteller için uygun bir yaptırım 

olmadığı zaman zaman ileri sürülen bir argümandır. Ancak birçok ülkede benzer 

nitelikteki ekonomik suçlara hapis cezası uygulanmaktadır. Örneğin ekonomik suçlar 

arasında yer alan zimmet, banka dolandırıcılığı, rüşvet, dolandırıcılık ve hatta 

hırsızlık gibi benzer nitelikteki diğer suçlara hapis cezası verilmesi daha kolay kabul 

edilen bir olgudur. Bir bankanın içinin boşaltılması halinde, ortaya çıkan zarar 

kartelden daha az olsa dahi hapis cezası verilmesi yadırganmamaktadır. Buna karşın 

yıllarca süren bir kartel nedeniyle kimliği belirsiz alıcıların ceplerinden çalınan 

paraların miktarı ne olursa olsun hapis cezası verilmesi aynı şekilde 

değerlendirilmemektedir. Aslında İrlandalı bir bakanın şu sözü bu çelişkiyi en iyi 

şekilde yansıtmaktadır:  

                                                 
108 Baker (2000-2001), s. 708 
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Çoğu insan, caddede birinin kendilerini soyacağı duygusundan dehşete düşer 

ve bu fiziksel müdahaleyle sadece birkaç poundu çalan suçluların hapse atılmalarını 

destekler. Buna karşın, birkaç kâğıdın karıştırılması ve rakamların çarpıtılmasıyla bir 

kartel anlaşmasının yapılması ve milyonların çalınması her nasılsa adli suç kabul 

edilmemektedir109. 

 

Bu konuda asıl çarpıcı olan ise aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı 

ülkeler tarafından, açık karteller arasında sayılan ihalelerde danışıklı hareket edilmesi 

fiilinin hapis cezasını gerektiren bir suç olarak kabul edilmesine karşın, fiyat tespiti ve 

pazar paylaşımı gibi eylemlerin sadece para cezası ile cezalandırılmasıdır. Bu 

durumun yarattığı çelişkiyi somut bir örnekte daha açık bir biçimde görmek 

mümkündür.  

 

Süt üreticilerinin çocukların okulda tüketmeleri için “okul sütü” adı altında ve 

farklı bir ürün piyasaya sürdüklerini kabul edelim. Üreticilerin aileler tarafından 

marketlerden elde edilebilen bu okul sütünün fiyatını sabitlemeleri halinde 

karşılaşacakları yaptırım sadece para cezasıdır. Buna karşın söz konusu sütün 

pazarda satılmasının yanında, devlet tarafından okullarda ücretsiz dağıtılmak üzere 

ihale ile alınmak istenmesi ve bu ihaleye katılan aynı üreticilerin yine kartel 

oluşturdukları halde ise fiilin cezası hapis olacaktır. Bu çelişkiye gerekçe olarak 

gösterilecek olan, kamunun kaynaklarının korunması argümanının savunulabilir tarafı 

olmadığı açıktır. Zira zarara uğratıldığı ileri sürülen kamu bütçesi ve kaynakları 

mükelleflerin yani söz konusu sütü alan ailelerin ödedikleri vergilerden oluşmaktadır 

ve bu durumda sütü devletin alması ile aileler dolaylı olarak zarara uğramaktadırlar. 

Buna karşılık söz konusu sütü kendilerinin bizzat pazardan almaları halinde ise 

doğrudan zarara uğramaktadırlar. Zarar gören nihai tahlilde aynı olmasına karşın, 

eylemin yöneldiği kimliğin farklı olması nedeniyle farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

 

4.7. Hapis Cezaları Gerçekten Caydırıcı Mı? 

 

Yukarıda para cezaları ile karşılaştırılan ve para cezalarına karşı önemli 

avantajlara sahip olduğu görülen hapis cezalarının gerçekten caydırıcı olup olmadığı 

                                                 
109 Massey (2004), s.32 
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sorusu akla gelebilir. Aslında herhangi bir cezanın caydırıcı olup olmadığını 

değerlendirebilecek bir ölçüt mevcut değildir. Suç işleme oranının düşmesi akla gelse 

de karteller gibi gizli örgütler söz konusu olduğunda, suç işlememe mi yoksa daha iyi 

gizlenme nedeniyle mi bu oranın azaldığını tespit etmek zor belki de imkânsızdır. İşte 

bu nedenle caydırıcılık ile ilgili herhangi bir ampirik çalışma mevcut olmayıp, iddialar 

daha çok uygulayıcıların ve savunma tarafının deneyimlerine dayanmaktadır. 

 

ABD’de hapis cezalarının yöneticiler üzerinde ne derece olumsuz etki yaptığını 

gösteren çeşitli örnekler bulunmaktadır. 1974’te büyük ses getiren davada hapse 

mahkûm olan General Electric’in genel müdürlerinin Antitröst ve Tekeller Üzerine 

Senato Komitesi önünde verdikleri ifadeler, kısa süreli dahi olsa hapis cezalarının 

işadamları üzerindeki etkisini görmek açısından somut birer örnek teşkil etmektedir. 

30 gün hüküm giyen genel müdürlerden biri “Bugünkü kanaatim, bana aynı şeyi 

kesinlikle bir kez daha yaptıramayacaklarıdır. Bir daha kartele girmektense açlıktan 

ölürüm.” derken, bir diğeri “hapis cezasının geleceğini görmek insanları korku içine 

koymak için yeterli ve bir kez bu korku insanın içine düşünce, fiyat anlaşması 

yapmanın bir anlamı olup olmadığını sorgulamaya başlıyorsunuz.”110 demiştir. Daha 

acı bir örnek ise US v. McDonough Co. davasında111 90 gün hapis cezasına 

çarptırılan John T. Manis’in intihar etmiş olmasıdır112. 

 

Calvani ise ABD’deki davalarda sanık avukatlığı yaptığı dönemle ilgili 

deneyimlerinde karşılaştığı durumu şu şekilde anlatmaktadır113: 

 

(Diğer davalarda) şu sözü sıkça işitirsiniz: “Bu duruşmaya iki avukatın katılmasına 

gerek yok” veya “Bu yeminli yazılı ifadenin verilmesinde sana ihtiyacımız yok; şirket 

avukatı bunu halledebilir.” Hapis cezasının söz konusu olduğu süreç ise tamamen 

farklıdır. Diğer davalardan farklı olarak bütçeye ilişkin sorulara nadiren muhatap oldum. 

Davaya çok mu fazla kaynak ayrıldığı şöyle dursun şu soru sorulur: “Başarılı bir 

savunma için gereken her şeyi yapabiliyor muyuz? Yapmamız gereken başka bir şey 

var mı?” 

 

                                                 
110 Baker, D.I. ve B.A. Reeves (1976-1977), “The Paper Label Sentences: Critiques”, 86 Yale L. J., s. 622 
111 United States v. McDonough Co., 1959 Trade Cas. (CCH) (S.D. Ohio 1959) 
112 Werden ve Simon (1987), s.936 
113 Calvani (2004), s. 13-14 
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 Adalet Bakanlığı yetkilileri hapis cezalarının caydırıcı etkisini göstermek üzere 

deneyimlerini katıldıkları toplantılarda paylaşmaktadırlar. En sık verilen örneklerden 

biri de birçok davalının hapis cezasından kurtulmak veya daha kısa süreli bir ceza 

almak için daha yüksek miktarda para cezası önermelerine karşın, para cezasının 

düşürülmesine karşılık daha uzun süre hapis yatmayı öneren kimseye rastlamamış 

olmalarıdır114. Çoğaltılması mümkün olan bu tür örneklere dayanarak, halen hapis 

cezasını sistematik biçimde uygulayan tek rejim olan ABD’de karteller için en 

caydırıcı cezanın hapis cezası olduğuna dair sarsılmaz bir inancın olduğu 

söylenebilir. Nitekim Cezalandırma Rehberi’nde ağır karteller bakımından “hapis 

cezasının çok daha sık ve Rehber’den öncekine göre daha uzun süreli olması 

gerektiği” belirtilmiştir115.  

 

4.8. Hapis Cezaları ile İlgili Deneyimler ve Dersler 

 

Kartellerin ekonomiye verdikleri muazzam zararlara karşın, en yaygın yaptırım 

olan para cezalarının kartellere karşı mücadelede yeterli bir enstrüman olmadığı ve 

alternatif cezalara ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bu alternatiflerin arasında da en 

önemlisi hapis cezalarıdır. Ancak hapis cezasını uygulamak için dikkat edilmesi 

gereken bazı hassas noktalar bulunmaktadır.  Özellikle hapis cezasını düzenli bir 

şekilde uygulayan yegâne ülke olan ABD deneyimi çıkarılabilecek dersler konusunda 

yardımcı olacaktır.  

 

ABD’de kartellere karşı Sherman Yasası’nın 1890 yılında kabulünden bu yana 

hapis cezası bulunmaktadır. Yasanın ilk halinde bir yıla kadar verilebilen hapis 

cezaları, 1974 yılında yapılan değişiklikle üç yıla kadar çıkarılmış ve 2004 yılında 

yapılan değişiklik de ise üç katı aşan bir artış yapılarak kartellere 10 yıla kadar ceza 

verilebilmesine olanak tanınmıştır. 

 

 İlk günden beri hapis cezası içeren ABD rekabet hukuku uygulamasının ilk elli 

yılında yani 1940’a kadar olan dönemde gerçekleşen 252 adli kovuşturmadan 

yalnızca 24 tanesinde hapis cezası talebinde bulunulmuş ve bunlardan da ancak 

                                                 
114 Hammond S.C. (2006), Charting New Waters in International Cartel Prosecutions”, 
http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal.htm  
115 Sentencing Guidelines, §2R1.1 

http://www.usdoj.gov/atr/public/criminal.htm
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onbiri işadamları ile ilgiliyken diğerleri sendika liderlerini hedef almıştır116. 1940 ve 

1959 arası dönemde, 11 davada Sherman Yasası’nın ihlalinden dolayı verilen hapis 

cezalarının ise neredeyse tamamı ertelenmiştir. Böylece Sherman Yasası’nın ilk 69 

yılında, rekabet ihlalinden dolayı cezaevinin yolunu tutan tek bir kişi bile olmamış ve 

uygulama tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 

 

 Hapis cezaları açısından dönüm noktasını 1959 yılı teşkil etmektedir. Beş 

teşebbüsün ve dört kişinin davalı olduğu McDonough Co. davasında, bu kez Adalet 

Bakanlığı hapis cezası talep etmemesine karşın mahkeme, ilk defa şiddet unsuru 

içermeyen bir fiyat anlaşması nedeniyle sanıkların her birine 90 gün hapis cezası 

vermiş ve bu şok ceza üzerine davalılardan John T. Main, cezaevine sevk edilmek 

üzere teslim olmaya giderken yolda arabasını durdurarak intihar etmiştir117. Böylece 

Sherman Yasası’nın kabulünden 69 yıl sonra, hapis cezaları trajik bir şekilde 

uygulamadaki yerini almıştır. 

  

 1960 yılında ise sektördeki tüm önemli oyuncuların dahil olduğu elektrikli 

gereçler davaları gündeme oturmuştur. 39 teşebbüsün ve 45 kişinin yargılandığı ve 

yaklaşık altı yıl süren davalar sonucunda, 7 yönetici 30’ar günlük hapis cezasına 

mahkûm edilmiştir118. Birbiri ardı sıra gelen bu davalar üzerine “antitröstün eskisi gibi 

olmayacağı” yorumu yapılmasına karşın, 1974’e kadar sadece 18 davada hapis 

cezası verilmiş ve bunlardan da yalnızca yedi tanesi infaz edilmiştir119. Yine de 1965-

69 arasında 8, 1970-74 arasında 25, 1975-79 arasında 40, 1980-84 arasında 201, 

1985-89 arasında 53 ve 1990-93 arasında 29 davada hürriyeti bağlayıcı ceza 

verildiğini dikkate alırsak, hapis cezalarının giderek artan oranda kullanılmaya 

başladığını söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır120. 

  

 Hapis cezalarının etkili bir şekilde kullanılmadığı özellikle 1980 öncesi 

dönemde yargıçların hapis cezaları yerine daha etkili olacaklarını düşündükleri 

alternatif cezaları kullandıkları görülmektedir. Örneğin oldukça eleştiri alan Paper 
                                                 
116 Elzinga ve Breit (1976), The Antitrust Penalties: A Study in Law and Economics, New haven and London, 
Yale University Press, s. 31, bu 11 davanın 10’unun tehdit ve şiddet gibi unsurlar içerdiği ve kalan tek cezanın 
ise ertelenmiş olduğu belirtilmelidir. 
117 Elzinga ve Breit (1976)  Adalet Bakanlığı’nın hapis cezası talep etmemesini, yasadan umudunu kesmesine 
bağlamaktadırlar, s.32. 
118 Gallo, Dau-Schmidt, Craycraft ve Parker (1994), s. 40 
119 Elzinga ve Breit (1976), s. 32-33 
120 Gallo, Dau-Schmidt, Craycraft ve Parker (1994), s. 41-42 
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Labels davasında121 yargıç Renfrew, davalıları kartelin kötü olduğu konusunda ders 

verme cezasına çarptırmıştır. Hatta daha da ilgi çekici şekilde, rekabet ihlali 

nedeniyle rodeo yarışları organize etme, golf turnuvası düzenleme, bir hayır 

kurumunda çalışma gibi komik cezalar dahi verilebilmiştir122. Genellikle iyi niyetle 

verilen bu tür cezalar, Herron’un da haklı olarak işaret ettiği gibi aslında suçu 

toplumun ve iş dünyasının gözünde önemsizleştirmekten başka bir amaca hizmet 

etmemiştir123. 

 

Baker yargıçların bu cezayı kullanmaktaki çekingenliklerini, şirket 

yöneticilerinin genellikle toplumun önde gelen kişileri olmaları ve topluma karşı 

fiziksel herhangi bir tehdit içermemeleri ve yakalandıklarında suçluluk duygusu 

içerisinde bir daha ihlalde bulunmayacakları yönünde ikna edici bir görüntü içerisinde 

olmaları nedeniyle yargıçlar üzerinde yarattıkları etkiye bağlamaktadır124. Bu nedenle 

şiddet unsuru içermeyen hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, zimmet gibi suçlarda 

milyon dolarlarla ifade edilen paraların çalınmasına hapis cezası uygun görülürken, 

yardım kuruluşlarına katkıda bulunmak gibi saygın işlerde bulunan bir sanığın fiyat 

anlaşması nedeniyle hapse gönderilmemesinin, yargıçların suçun niteliğinden çok 

suçlunun kimliği ile ilgilenmeleri anlamına gelebileceği eleştirisi de getirilmiştir125. 

 

Hapis cezalarının uzun yıllar etkin bir şekilde kullanılmamasındaki bir başka 

önemli etken Sherman Yasası’nın geniş kapsamlı ve muğlak lafzıdır126. Hangi 

ihlallere hangi yaptırımı tatbik etmenin uygun olacağı, aslında hapis cezası 

gerektirmeyen bir suç nedeniyle birinin özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açacak bir 

hata yapılması endişesi yargıçları çekingen davranmaya itmiştir. Adalet Bakanlığı’nın 

bu tereddüdü gidermek üzere gösterdiği çabalar neticesinde127, zaman içerisinde 

hapis cezalarının fiyat tespiti, pazar paylaşımı gibi açık karteller için uygulanması 

gerektiği yerleşik bir içtihat halini almıştır ve örneğin bağlama anlaşmaları gibi per se 

                                                 
121 United States v. Blankenheim No. CR-74-182 CBR (Cal., filed Nov. 1, 1974) 
122 Whalley, J.,“Priorities and Practices-The Antitrust Division’s Criminal Enforcement Program” 57 Antitrust L. 
J. p.575 
123 Herron (2002), s.943 
124 Baker (2000-2001), s.706 
125 Baker ve Reeves (1976-77), “The Paper Label Sentences: Critiques”, 86 Yale L.J. s.621 
126 Baker (2000-2001), s. 694 
127 White, H.B. (1977), “Sentencing of criminal antitrust offenders-the need for the exercise of judicial discretion 
in the interest of industrial justice” 16 Antitrust L.J. 519 ve Baker, D.I. (1977-78), “To Indict or Not to Indict: 
Prosecutorial Discreation in Sherman Act Enforcement”, 63 Cornell L. Rev. s. 410-412,  
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rekabet ihlali kabul edilmesine karşın adli kovuşturmaya tabi tutulmayan bazı hallerde 

veya hakim durumun kötüye kullanılması davalarında hapis cezası söz konusu 

olmamıştır128. 

 

 Yargıçların tereddüt geçirdiği tüm bu yıllar boyunca Adalet Bakanlığı her 

fırsatta, kartellere karşı en etkili cezanın hapis cezası olduğunu hararetli bir şekilde 

savunmaya devam etmiştir129. Kongre’nin de bu dönemde bu mücadeleye büyük 

ölçüde destek verdiği söylenebilir. 1974 yılında gerçekleştirilen radikal değişiklikle 

para cezalarının yanında hapis cezalarının da bir yıldan üç yıla çıkarılması bu 

desteğin somut bir örneğidir. Böylece gerek suçun cezasının artmasının yarattığı etki 

gerekse hapis cezasının uygulanacağı suçların kapsamının netleşmesi ile hapis 

cezalarının kartellere karşı yargıçlar tarafından sık uygulanan bir yaptırım olması 

sağlanmıştır. 

 

Son on yıla bakıldığında ise Adalet Bakanlığı’nın uzun yıllar izlediği politikanın 

etkili olduğu gözlenmekte ve oldukça farklı bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Aşağıdaki 

tabloda 1997-2006 yıllarını kapsayan son on yılda mahkûm edilen bireyler ile hapis 

cezası verilen bireylerin sayısı yer almaktadır130: 

 

Tablo-1: 1997-2006 yılları arasında ABD’de hapis cezaları 

Hapis cezaları 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Mahkum Edilen Kişi 
Sayısı 

17 16 54 47 24 36 30 28 27 28 

Hapis cezası verilen 
kişi sayısı 

3 5 28 18 11 19 15 20 18 19 

Toplam mahkumiyet 
süresi (gün) 

789 1301 6662 5584 4800 10501 9341 7334 13157 5383 

 

 Yukarıdaki tabloda yer alan bilgileri Gallo, Schmidt, Craycraft ve Parker’in 

1955-1993 yıllarını kapsayan çalışmasında yer alan bazı verilerle karşılaştırırsak 

hapis cezalarının bugün ABD uygulamasında gelmiş olduğu noktayı daha net olarak 

görebiliriz. Söz konusu çalışmadan 1955-1993 yıllarını kapsayan 38 yılda toplam 720 

kişinin hüküm giydiğini, toplam hükümlülük süresinin 2.149,10 ay olduğunu ve kişi 

                                                 
128 Baker (2000-2001), s. 695 
129 Bu dönemdeki çabalar hakkında bkz. Elzinga ve Breit, Baker (1977-78 ve 2000); Kerns, M.P. (1981-82), 
“Criminal Sentencing in Antitrust Cases”, 13 Loy. U. Chi. L. J., s. 985-1010 
130 Veriler  http://www.usdoj.gov/atr/public/workstats.htm adresinden alınmıştır. 

http://www.usdoj.gov/atr/public/workstats.htm
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başına ceza süresinin ise 2,98 ay olduğunu öğreniyoruz131. Yukarıdaki tablodaysa 

sadece 2006 yılı için dahi kişi başına ceza süresinin 9,4 ay olduğu ve bunun söz 

konusu dönemin 3 katından fazla olduğu görülmektedir. Son on yıllık dönemde ise 

cezaevinin yolunu tutan 156 kişinin toplam mahkûmiyet süresi 2161,73 ay olmuş ve 

kişi başı cezaevinde kalma süresi de 13,85 ay olarak gerçekleşmiştir. 

 

Hapis cezalarına ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken bir örnek Tayvan 

deneyiminde görülmektedir132. Kartellere karşı hapis cezaları da içeren rekabet 

yasasının uygulamasına başlandığında, kartellerin ticaret birlikleri tarafından 

oluşturulması şeklindeki yerleşik uygulama nedeniyle her yerde kartellerin görüldüğü 

ve 30-40’tan fazla üyeden oluşan bu birliklere hapis cezası vermenin çok zor olduğu 

anlaşılmıştır. Savcıların ve mahkemelerin rekabet otoritesinden daha yüksek bir delil 

standardı talep etmeleri, akademisyenler ve iş dünyasının da yoğun tepkisi ve hatta 

rekabet otoritesinin kendi içinde de uzlaşmanın söz konusu olmaması nedeniyle, 

1999 yılında yapılan bir değişiklikle hapis cezaları yasayı ikinci defa ihlal edenlere 

uygulanacak hale getirilmiştir. Tayvan örneği hapis cezasına karar verilirken 

çerçevenin iyi çizilmesi gerektiği hususunda altı çizilmesi gereken bir örnektir. 

 

Buraya kadar anlatılanlardan, aşağıdaki hususlar çerçevesinde hapis 

cezalarının, para cezalarını tamamlayıcı nitelikte kartellere karşı etkili bir caydırıcı 

olarak kullanılabileceği görüşünü paylaştığımızı söyleyebiliriz. 

 

İlk olarak ABD deneyimi de dikkate alındığında suçun tanımı açık bir şekilde 

yapılmalıdır.. Hapis cezasının hangi hallerde uygulanacağının yargıçlarda 

oluşabilecek olası bir tereddüt önlenecek ve ihlalin tespiti halinde cezanın tatbik 

edilmesi gerekecektir. İrlanda örneğinde olduğu gibi hiçbir dengeleyici fayda ortaya 

çıkarmaksızın ekonomiye zarar verdiği kabul edilen fiyat anlaşması, pazar ve müşteri 

paylaşımı, arz kısıtlaması gibi açık kartellerin sayılması yoluyla suçun belirlenmesi 

mümkündür. Ayrıca böyle bir tanımlama, açık kartellerle karışıklık yaratabilecek 

olumlu etkiler doğurması muhtemel bir takım rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların 

caydırılması riskini bertaraf edecektir.  

 

                                                 
131 Gallo, Dau-Schmidt, Craycraft ve Parker (1994), s. 49-50 
132 OECD, Cartels: Sanctions Against Individuals, DAF/COMP (2004) 39, s.59-65, www.oecd.og  

http://www.oecd.og/
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İkinci önemli nokta hapis cezasının süresinin ne kadar olacağının 

belirlenmesidir. Uzun süreli hapis cezalarının daha etkili olacağını ileri süren görüşler 

bulunmasına karşın, bizim de katıldığımız ikinci bir görüş ise kısa süreli de olsa hapis 

cezasının beklenen caydırıcı etkiyi doğurmaya yeterli olacağıdır. Esasen hapis 

cezası verilmesine gerekçe olarak sayılan hususların başında, cezaevine gitme 

korkusunun genellikle toplumun saygın kesimine mensup kişiler için çok büyük bir 

tehdit içerdiği ve bu nedenle asıl önemli olanın süre değil, özgürlükten mahrum 

kalarak adi suçlularla aynı ortamın paylaşılması olduğu belirtilmelidir133. Bu nedenle 

kısa süreli hapis cezaları dahi risk almaktan kaçınan kişiler için yeterli olacaktır134. 

Buna karşın risk almayı seven bir iş adamı için on yıllık bir cezanın bile yeterli 

olmayacağı söylenebilir.  

 

Dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus, ceza hukukunun gerektirdiği 

yüksek delil standardı nedeniyle, hapis cezası tehdidinin kartelleri engellemek bir 

yana takibini ve cezalandırmasını zorlaştıracağı iddiası çerçevesinde, alınması 

gereken tedbirlerdir. Ceza hukukunun idare hukukuna ve medeni hukuka göre daha 

yüksek bir delili standardı içerdiği ve mahkûmiyet için şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde suçun sabit olmasını gerektirdiği doğrudur. Ancak böyle bir gerekçeyi hapis 

cezasını reddetmek için savunmak mümkün değildir. Aksine somut delillerin 

kullanılması ve sanık haklarına riayet edilmesi oluşabilecek tereddütleri ortadan 

kaldıracaktır. Bu durumun yaratacağı sorunun çözümü de caydırıcı olacak bir 

cezadan vazgeçmek değil, kartelleri ortaya çıkarmakla görevli olanları, suçun ispatını 

sağlayacak olanaklara kavuşturmaktır. Nitekim ABD’de kartellerin takibinde FBI ile 

işbirliği yapılması, kartel üyelerinin izlemeye alınması, telefon dinlenmesi gibi 

yöntemlerin kullanılması bu durumun en güzel örneğidir. Aslında kartellerin gizli 

örgütler oldukları dikkate alındığında, kartellerin ortaya çıkarılmasında mutlaka 

polisiye yöntemlerin kullanılması ve rekabet otoriteleri ile polisin işbirliğinin elzem 

olduğu her halde kabul edilmelidir. 

 

Son olarak kartellere hapis cezası getirilmesi halinde, bir bireysel pişmanlık 

programını uygulamaya koymanın gerekli olduğu belirtilmelidir. Böylece bir yandan 

önemli bir tehdit yaratılmış olurken, diğer yandan bu tehdit vasıtasıyla kartellerin 

                                                 
133 Rosochowicz, P.H. (2004), s..756 
134 Werden ve Simon (1987), s. 934-936 
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ortaya çıkarılmasına ve cezalandırılmasına yarayacak bir mekanizma oluşturulmuş, 

yani havuç-sopa ilişkisi, kurulmuş olacaktır.  

 

5. YÖNETİCİLİK YAPMANIN YASAKLANMASI 

 

Kartellerin ekonomiye verdikleri zararın boyutlarının büyüklüğü ve para 

cezalarının kartelleri caydırmakta yetersiz kalacağının anlaşılması, para cezalarına 

destek olarak kullanılabilecek alternatif cezaların uygulanmasını gündeme getirmiştir. 

Son yıllarda bu tartışmaya dahil edilen yaptırım türlerinden biri de kartele dahil olan 

teşebbüslerin yöneticilerinin yöneticilik yapmalarının yasaklanmasıdır. Aslında 

yöneticilik yapmanın yasaklanması karteller için tartışılan yeni bir yaptırım değildir. 

ABD’de 1961 gibi erken bir tarihte Sherman Yasası’nın ceza hükümlerinin 

değiştirilmesini öneren Senatör William Proxmire, hapis cezalarının karteller için ne 

uygun ne de etkili bir caydırıcı olduğunu ileri sürerek, tazminat almaksızın bir 

çalışanın işini bırakmaya mahkûm etmenin bu suça en uygun yaptırım olduğunu 

savunmuştur135.  

 

Bugün bu yaptırımın incelenebilecek bir örneğini kartellere karşı hoşgörülü 

tutumu nedeniyle uzun yıllar eleştirilen İngiltere, 2002 yılında kabul edilen Enterprise 

Act ile hapis cezasıyla birlikte rekabet hukuku uygulamasına dahil etmiştir. 

İngiltere’de Enterprise Act ile 1986 tarihli Company Directors Disqualification Act 

(CDDA) değiştirilerek, rekabet hukuku ile ilgili kuralların ihlal edilmesi halinde Office 

of Fair Trading (OFT)’in başvurusu üzerine mahkemelere, rekabet hukuku ihlaline 

karışan bir teşebbüsün yöneticilerine 15 yıla kadar yöneticilik yapmayı yasaklama 

kararı verme yetkisi tanınmıştır. Hemen belirtilmelidir ki, İngiltere’de bu yaptırım 

sadece karteller bakımından değil, rekabet yasasının ve R.A.’nın içerdiği diğer 

rekabet ihlalleri bakımından da uygulanma kabiliyetini haizdir. 

 

 OFT’nin yöneticilik yapmayı yasaklama kararı çıkarmak üzere mahkemeye 

başvurabilmesi için; kişinin yöneticilik yaptığı teşebbüsün rekabet hukukunu ihlal edip 

etmediği, ihlal nedeniyle para cezası uygulanıp uygulanmadığı, teşebbüsün 

pişmanlık programı uygulamasından yararlanıp yararlanmadığı, teşebbüsün rekabet 

                                                 
135 Kerns (1981-1982), s. 992-993 
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ihlal etmesinde eylem veya ihmal yoluyla kişinin sorumluluğunun derecesi ve 

ağırlaştırıcı veya hafifletici koşulların mevcudiyeti olmak üzere beş adımlık bir süreci 

izlemesi gerekmektedir. Mahkemeye başvurmak yerine veya yapılmış bir başvuru 

üzerine süreç devam ederken, OFT ilgili şahsın başvurusu halinde mahkeme 

kararında ulaşılacak sonuçları içerecek bir taahhütnameyi de kabul edebilmektedir. 

 

 Başvuru üzerine, CDDA’ya göre mahkemenin yöneticilik yapmayı 

yasaklayabilmesi için iki koşulun mevcudiyeti aranmaktadır. Bunlar kişinin yöneticilik 

yaptığı teşebbüsün rekabet hukukunu ihlal etmiş olması ve mahkemenin o kişinin bir 

teşebbüsün yönetiminde görev almasın uygun olmayacağı kanaatine ulaşmasıdır. 

İkinci koşulun gerçekleşmesi için mahkeme, kişinin eyleminin rekabet ihlaline katkıda 

bulunup bulunmadığını; ihlale katkıda bulunmamakla birlikte teşebbüsün eylemlerinin 

rekabeti ihlal ettiğine dair makul görülebilir bir şüpheye sahip olmasına karşın ihlali 

önlemek için tedbir alıp almadığını; teşebbüsün kanunu ihlal ettiğini bilmemekle 

birlikte bilmesi gerekip gerekmediğini dikkate alması gerekmektedir. Mahkeme ayrıca 

teşebbüsün başka bir rekabet ihlaliyle ilgili eylemini de dikkate alarak kararını 

verebilmektedir. Bu koşulların mevcudiyetinin tespit edilmesi halinde mahkeme, 15 

yıla kadar söz konusu kişinin bir şirketin yöneticisi olmasını, şirketin mülkiyetini 

almasını, doğrudan veya dolaylı olarak bir şirketin oluşumunda, geliştirilmesinde veya 

idaresinde görev almasını, iflas avukatı olarak çalışmasını yasaklayabilmektedir. 

 

Yöneticilik yapmanın yasaklanması yaptırımının hapis cezalarında olduğu gibi 

verilen cezanın teşebbüs tarafından üstlenilememesi nedeniyle şahıslar üzerinde 

para cezalarından daha kuvvetli bir etki yaratması muhtemeldir. Her ne kadar 

yöneticinin ilerde elde edebileceği gelirlerden yoksun kalması nedeniyle oluşabilecek 

maddi kayıplarının teşebbüs tarafından karşılanabilmesi düşünülebilirse de, özellikle 

uzun süreli olarak yöneticilik yapması yasaklanan bir şahsın önemli ölçüde itibar 

kaybına uğrayacağı beklenebilir. Nitekim Wils ilgili kişinin yaşına bağlı olarak bu 

yaptırımın etkisinin farklı olacağını; yaşlı bir çalışan için rahat bir emekliliğe geçiş için 

bir imkân yaratırken, şirketin de bu eski yöneticinin mali kayıplarını telafi 

edebileceğini, buna karşın emekliliği yakın olmayan biri açısından finansal 

kayıplarının bütünüyle telafi edilemeyecek şekilde zarar görmesi söz konusu 
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olabileceği için para cezalarından daha etkili olabileceğini ileri sürmektedir136. Bu 

nedenle Wils haklı olarak yöneticilik yapmanın yasaklanmasının, hapis cezaları kadar 

etkili bir caydırıcı olamayabileceğini ancak para cezalarından daha güçlü bir ahlaki 

mesaj verebileceğini belirtmektedir. Zira özellikle toplum nezdinde saygın bir yere 

sahip olan bir yöneticinin kartel anlaşmasına dahil olması nedeniyle artık yöneticilik 

yapamayacak olması, kartellerin kötülüğü hakkında toplumda daha fazla bir duyarlılık 

uyandırabilecektir.  

 

 İngiltere’de yürürlükte olan haliyle bu yaptırımın en zayıf yanı sadece üst 

düzey yöneticileri kapsaması buna karşın orta kademe yöneticilerin karteli kurmaları 

veya kartele katılmaları halinde uygulanma kabiliyetini haiz olmamasıdır. Bu durumda 

karar verici olan yöneticinin ihlalden haberdar olması gerektiğinin ispat edilmesi 

gerekmektedir. Nitekim bu hususa ilişkin olarak Rayment, konusu rekabet ihlali 

olmayan Bairstow davasında gündeme gelen yöneticilik yapmanın yasaklanması ile 

ilgili tartışmanın, OFT açısından da önemli bir gösterge olduğunu belirtmektedir. 

Davanın izlediği süreç göz önüne alındığında, yöneticilik yapma kararını aldırmak için 

delil yükünün OFT’de olacağı ve ikna edici delillerle kişinin eylemi ile rekabetin ihlal 

edilmesi arasındaki illiyet bağının kurulması gerektiği ve bu nedenle, söz konusu 

yaptırımın esas olarak düşünüldüğünden daha pahalı ve zaman alıcı olabileceğine 

işaret etmektedir137.   

 

6. SONUÇ 

 

Karteller rekabet hukukunun başa çıkmak zorunda oldukları en önemli rekabet 

ihlalleridir. Kartellerin fiyatları önemli oranda yükseltebildikleri ve genel olarak 

sanıldığının aksine aldatma güdüsü ile kolayca çözülmedikleri anlaşılmıştır. Bu 

nedenle rekabet otoritelerinin birinci önceliğinin kartellere karşı mücadele olması ve 

bu mücadeleyi başarıyla yürütebilmeleri için etkili silahlarla donatılmış olmaları 

gerekmektedir. Aksi takdirde kartel oluşturmak iş adamları için bir iş yapma şekli ve 

en kârlı senaryo olmaya devam edecektir. 

 

                                                 
136 Wils (2005), “Is Criminalization of EU Competition Law the Answer”, World Competition 28(2) s.147 
137 Rayment, B. (2004), “Disqualificaton as a Director for Breaches of Competition Law”, (2004) Comp. Law, s. 
208 
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Nasıl ki ne kadar gelişmiş olursa olsun sadece uçaklarla veya sadece tanklarla 

bir savaşı kazanmak mümkün değilse, ne kadar ağır olursa olsun sadece para 

cezaları uygulamak suretiyle kartellerin caydırılması da mümkün olmayacaktır. Bu 

halde kartellerle etkili bir şekilde mücadele edebilmek için öncelikle şirketlere ve 

şahıslara para cezaları, hapis cezaları, yöneticilik yapmanın yasaklanması, özel 

hukuk davaları gibi farklı yaptırım türlerinin, ilgili ülkenin hukuki ve sosyal normlarına 

uygun bir birleşiminin belirlenmesi gerekmektedir. Çalışma boyunca yer verilen veriler 

ve deneyimler dikkate alındığında, teşebbüslere para cezaları ve şahıslara hapis 

cezalarının, yaptırımın amacının caydırıcılı olduğu kabul edilen rekabet hukukuna en 

uygun yaptırımlar olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan para cezalarının tatbikinde ise 

cezalandırma politikasının odak noktasına kartellerden elde edilen gelirin konulması, 

ekonomiye verilen tahribatın azami ölçüde geri dönüşümünü sağlamak bakımından 

kritik önemi haizdir. Aksi halde ekonomiyi kartellerden korumakla görevli olan rekabet 

otoritesinin kendisi ekonomiye yük olmaya başlayacaktır. 

 

Son söz olarak Nitsche‘nin “Sizi öldürmeyen şey sizi güçlendirir” sözünü 

kartellere uyarlayalım: Kartellerin canını acıtmayan bir ceza, karteli güçlendirmekten 

başka bir amaca hizmet etmez… 
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