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AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU TARAFINDAN GOOGLE’A VERİLEN CEZAYA 

İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

Google internet taraması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için 

yatırımlar yapan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Avrupa Birliği Komisyonu (“Komisyon”) ise, 

Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren şirketlerin çalıştıkları sektörde rekabete aykırı hareket edip 

etmediklerini denetlemekle ve rekabete ve kartelleşme karşıtı düzenlemelere aykırı bir durum tespit 

edilmesi halinde, söz konusu ihlale son vermek ve ihlalde bulunan kişilere para cezaları uygulamakla 

yetkili bir Avrupa Birliği organıdır. Bu kapsamda Komisyon Google’a yönelik olarak, yıllar içerisinde 

çeşitli soruşturmalar yürütmüştür. 

Bültene konu olayda Komisyon, Google’ın kendi arama motorunu ve diğer uygulamalarını Android 

cihazlarda kendiliğinden yüklü olarak sunması nedeniyle piyasadaki hâkim durumunu kötüye 

kullandığı ve rekabet kurallarına aykırı davrandığı iddiasıyla Google aleyhine soruşturma başlatmıştır. 

Bu süreçte yapılan incelemelerde Google’ın yaptığı sözleşmeler aracılığıyla kimi cihaz üreticilerini 

Google Arama Motoru, Google Play Store ve Google Chrome tarayıcısını önceden yüklemeye 

zorladığı ve hatta bazı telefon üreticilerine sadece Google arama motorunu önceden yüklemeleri 

şartıyla ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştır.  

Avrupa Birliği Komisyonu ve Google Geçmişi 

Bültene konu soruşturmanın öncesinde Komisyon, Google hakkında başka soruşturmalar da 

yürütmüştür. Bu kapsamda Google, 2017 yılında, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj 

sağladığı ve sahip olduğu hâkimiyeti kötüye kullandığı gerekçesiyle Komisyon tarafından 2,4 milyar 

Euro tutarında para cezasına çarptırılmıştır. Komisyon ayrıca, üçüncü taraf internet sitelerinin 

Google’ın rakiplerinden reklam alması konusunda Google’ın uyguladığı sınırlamaları halen 

araştırmaktadır. Bu konuya ilişkin soruşturma kapsamında 2016 yılında verdiği ön inceleme kararında 

Komisyon, Google’ın hâkim durumunu kötüye kullandığı kanaatine varmıştır.    

Komisyon’dan Google’a Yeni Ceza 

Bu bültenin konusu olan soruşturma kapsamında ise Komisyon, üç yıl süren bir araştırmadan sonra 

mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sistemindeki hâkimiyetini, 2011 yılından bu yana kötüye 

kullandığı gerekçesiyle Google’a 4,3 milyar Euro tutarında para cezasına hükmetmiştir. Ceza, rekabet 

alanında Komisyon’un şu ana kadar bir şirkete verdiği en yüksek ceza olma niteliğine sahiptir. Google 

tarafından yapılan ilk açıklamada karara karşı itiraz edileceği belirtilmiştir.  

Kararda Öne Çıkan Analizler 

Komisyon’un Rekabet Politikasından Sorumlu üyesi Margrethe Vestager basına yaptığı 

açıklamalarda, Google’ın aralarında Güney Koreli telefon şirketi Samsung ve Çin’in önde gelen 

markalarından Huawei’nin de yer aldığı şirketlerle Android konusunda yaptığı anlaşmalarla, rakip 

mobil işletim sistemlerinin gelişmesini engellediğini belirtmiştir. Komisyon kararında, Google’ın 

genel internet arama servisleri, mobil işletim sistemleri ve Android mobil işletim sistemindeki 

uygulama mağazaları pazarlarında hâkim durumda olduğu tespit edilmiş ve bu başlıklar altında 

Android işletim sisteminin pazardaki yeri ve diğer işletim sistemleriyle ilişkisi aşağıda özetlendiği 

üzere ele alınmıştır. 
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1. Genel Internet Arama Servisleri 

Komisyon, Google’ın genel internet arama servisleri, mobil işletim sistemleri ve Android mobil işletim 

sistemindeki uygulama mağazalarına ilişkin pazarlarda ve özellikle genel internet arama servisleri 

bakımından Avrupa Ekonomik Alanı (European Economic Area) içindeki ulusal pazarlarda hâkim 

konumda olduğunu belirtmiştir. Genel internet arama servisleri pazarının, pazara giriş engellerini 

barındıran bir pazar olduğunu ayrıca hatırlatalım.  

2. Mobil İşletim Sistemleri 

Android, bir mobil işletim sistemi olarak tanımlanabilecektir. Buna göre akıllı mobil cihaz üreten 

üreticiler Android işletim sistemini lisans almak suretiyle kendi cihazlarında kullanabilmektedirler. 

Android üzerindeki kontrolü aracılığıyla Google, bu alandaki %95’ten fazla pazar payı ile Çin hariç 

olmak üzere dünya pazarında hâkim durumdadır. Komisyon, bu konudaki incelemeleri kapsamında 

özellikle Android ve İOS arasındaki nihai tüketiciye ulaşmadaki rekabetin, Google’ın pazar gücünü 

ne oranda kısıtladığına ve özellikle talep ikamesi imkanının bulunup bulunmadığına ilişkin 

değerlendirme yapmış ve bu rekabetin Google’ın pazar gücünü aşağıdaki sebeplerden dolayı 

kısıtlamadığını tespit etmiştir: 

i. Nihai tüketicinin alışveriş alışkanlığı mobil işletim sistemi dışında donanım özellikleri veya 

cihaz markası gibi başkaca faktörlerden de etkilenmektedir; 

ii. Apple cihazları Android cihazlardan daha pahalı olduğundan Android cihaz kullanıcılarının 

büyük bir çoğunluğu tarafından erişilebilir değildir; 

iii. Android cihaz kullanıcıları Apple cihazlarına geçtiklerinde cihazda yer alan uygulamaların, 

verilerin silinmesi gibi birtakım masraflarla yüzleşmek ve yeni bir işletim sistemini sıfırdan 

öğrenmek zorunda kalmaktadır; 

iv. Android kullanıcısı Apple işletim sistemine geçiş yapsa bile bu durum çok az bir etki 

yaratacaktır, çünkü Google arama motoru Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olarak 

kurulmuştur. Dolayısıyla bu kullanıcıların yüksek oranı Google arama motorunu kullanmaya 

devam edecektir. 

3. Android Mobil İşletim Sistemindeki Uygulama Mağazaları 

Google, Android mobil işletim sistemindeki uygulama mağazaları pazarında da dünya çapında Çin 

hariç olmak üzere hâkim durumdadır. Bu pazarda da yüksek giriş engelleri bulunmaktadır ve yukarıda 

sayılan nedenlerle, yalnızca İOS cihazlarda bulunan Apple’ın uygulama mağazası da, Google’ın hâkim 

durumunu sınırlamamaktadır.      

Avrupa Birliği Rekabet Kurallarının İhlali 

Google, genel internet araması pazarında sahip olduğu hâkim pozisyonunu daha da sağlamlaştırmak 

amacıyla, kötüye kullanma hali olarak değerlendirilen üç farklı yöntem izlemiştir: 

i. Google, mobil uygulamaları ve hizmetlerini, lisans almak isteyen cihaz üreticilerine bir paket 

olarak sunmakta ve Google arama motoru ve Google Chrome internet tarayıcısı Android 

cihazlarda önceden kurulu olarak satılmaktadır. Bu durum, Komisyon tarafından yasal olmayan 

bir bağlama uygulaması olarak nitelendirilmiştir. Zira, uygulamaların önceden kurulmuş olması, 

üreticilerin alternatif uygulamaları yüklemesini engellemekte, kullanıcıları bu uygulamaları 

kullanmaya devam etmeye yöneltmekte ve aynı alandaki farklı uygulamaların, (kullanıcılar 

tarafından) indirilme ve (üreticiler tarafından) önceden kurulma oranlarının düşük seviyede 

kalmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak cihaz üreticilerinin “Google Play Store, Google 
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Arama Motoru ve Google Chrome Internet Tarayıcısı” üçlüsünü içeren paketi alması kaçınılmaz 

hale gelmektedir.  

ii. Google, en büyük cihaz üreticilerinden bazılarına ve mobil şebeke operatörlerine Google arama 

motorunu önceden yüklemeleri şartına bağlı olarak önemli miktarlarda finansal teşviklerde 

bulunmuştur.  

iii. Cihaz üreticilerinin cihazlarına “Google Play Store, Google Arama Motoru ve Google Chrome 

Internet Tarayıcısı” uygulamalarının ön kurulumu, Android’in, Google tarafından onaylanmamış 

olan herhangi bir versiyonunu içeren herhangi bir cihaz geliştirmeme veya satmama şartına 

bağlanarak, bu versiyonların cihaz üreticileri tarafından kullanılması engellenmiştir. Bu durum, 

rakip şirketlerin ürettikleri yeni bir uygulamanın/hizmetin pazara girmesinin yollarını da kapamış 

ve kullanıcıların Android işletim sistemi dışında başkaca sistemleri kullanan cihazlara erişimini de 

kısıtlamıştır. Bir başka deyişle, hangi işletim sisteminin tercih edileceğini belirleyecek olan, 

kullanıcılar, üreticiler veya ilgili pazar değil, Google olmuştur.  

Komisyonun Kararının Sonuçları 

Yukarıda özetlenen değerlendirmeler sonucunda Komisyon, Android işletim sisteminde pazardaki 

hâkim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'ı 4,3 milyar Euro tutarında para cezasına 

mahkûm etmiş ve karar tarihinden itibaren 90 gün içinde Google’ın rekabet hukukuna aykırı 

uygulamalarını etkin şekilde sona erdirmesi ve benzer sonuçları doğuracak uygulamalardan da 

kaçınması yönünde karar vermiştir. Komisyon kararı, Google uygulamalarını veya hizmetlerini 

kullanan Android cihazlarının doğru işlemesini güvence altına almak için makul, adil ve objektif bir 

sistem ortaya koymasını engellememekle birlikte; cihaz üreticilerine Android versiyonu işletim 

sistemlerinin (örneğin Amazon’un Fire OS işletim sistemi gibi) kullanıldığı başkaca cihazlar üretme 

özgürlüğünün tanınmasını amaçlamaktadır. 

Karara uygun hareket etmek ve bunun için hangi önlemler alındığını Komisyon’a bildirmek, Google’ın 

sorumluluğundadır. Komisyon da bu süreçte Google’ı yakından takip edecektir.  

Google’ın kararda belirtilen süre içerisinde yukarıda belirtilen önlemleri almaması halinde, Google’ın 

hakim şirketi olan Alphabet’in dünya çapındaki günlük ortalama cirosunun yüzde 5'ine varan 

tutarlarda cezaların ödenmesinden sorumlu tutulabilecektir.  

Google ayrıca, rekabet karşıtı eylemleri nedeniyle, bundan etkilenenler tarafından açılabilecek hukuk 

davaları yoluyla tazminat yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilecektir. 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 

* Bültenin hazırlanmasında, Komisyon’un 18 Temmuz 2018 tarihli basın açıklamasından faydalanılmıştır.  

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden 

evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak 

yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


