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Royal Mail’e Rekabet İhlali Cezası 

Royal Mail Hakkında 

Royal Mail, Birleşik Krallık’taki en büyük posta hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. 2013 

yılına değin kamusal bir şirket olarak hizmet veren kuruluş, daha sonra kısmen halka açık olacak şekilde 

özelleştirilmiştir. 2014’te Royal Mail, yaklaşık 13 milyar mektup teslim etmiştir. Bunların büyük bir 

çoğunluğu “toplu posta” kategorisine girmektedir. 

Whistl Hakkında 

Whistl, Birleşik Krallık’ta posta hizmeti sağlayan ve aynı zamanda Royal Mail’in de müşterisi olan bir 

şirkettir. Whistl’in rakipleri arasında Royal Mail ile birlikte UK Mail, UPS, Parcelforce, DHL ve 

Hermes gibi şirketler bulunmaktadır. Birleşik Krallık’taki en büyük aktif “toplu posta” operatörü olan 

Whistl, 2014 yılında neredeyse 4 milyar mektup iletmiştir. Whistl, toplu posta teslimat hizmeti sunmaya 

2012 yılında Londra’da başlamıştır. 2018 yılında Şirket, teslimat işlerini Birleşik Krallık’taki adreslerin 

%40’nı kapsayacak şekilde büyütmeyi planlamıştır. Ancak yeni teslimat ağını kurarken Whistl, sadece 

kendisinin hizmet sunamadığı bölgelerde Royal Mail’in mektup teslimat hizmetine ihtiyaç duymuştur.  

Ofcom Hakkında 

Office of Communications veya bilinen kısa adıyla Ofcom, Birleşik Krallık iletişim hizmetleri 

pazarındaki düzenleyici ve denetleyici otorite olarak faaliyet göstermektedir. Ofcom’un amacı mobil ve 

sabit telefon hatları, radyo, video ve posta gibi aracıları içeren iletişim hizmetleri pazarında rekabeti 

destekleyip, toplumu, zararlı ve saldırgan satış yöntemlerinden koruyarak vatandaşların ve tüketicilerin 

menfaatini sağlamaktır.   

Ofcom’un, Royal Mail’e Rekabet İhlali Sebebiyle Verdiği £50M Tutarındaki Ceza  

Ofcom, Royal Mail’in, mektup teslimatlarındaki tek büyük rakibine, ilgili pazarda sahip olduğu hâkim 

durumunu kötüye kullanmak suretiyle ayrımcılık yaparak yerel rekabet mevzuatını ihlal etmesinden 

dolayı 50,000,000-£ tutarında para cezası verilmesine hükmetmiştir.  

Söz konusu ceza, aynı zamanda Ofcom’un müşterilerinden olan Whistl’in şikâyeti üzerine yapılan 

soruşturmanın sonucunda verilmiştir. Şikâyet ise, 2014 yılında Royal Mail’in,müşterileriyle arasındaki 

sözleşmelerde uygulamak istediği, toptan satışlardaki fiyat artışlarını da içeren değişikliklere ilişkindir.
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Royal Mail tarafından söz konusu değişikliğin öne sürüldüğü zaman Whistl, Birleşik Krallık’ın belirli 

bölgelerine toplu posta (bulk mail) gönderimi sağlamak suretiyle ticaretini doğrudan Royal Mail ile 

rekabet edecek şekilde genişletmekteydi. Buna göre Whistl, Birleşik Krallık’ın bazı bölgelerinde Royal 

Mail ile rekabet halinde olacak şekilde hizmet verecek; ancak kendisinin hizmet sağlamadığı bölgeler 

için Royal Mail ile bir alt sözleşme yaparak (taşeron hizmet sağlayıcısı), o bölgelere Royal Mail’in 

teslimat yapmasını sağlayacaktır. Whistl böylece Royal Mail’in geniş kapsamlı toplu posta teslimatı 

tekeline rakip olarak ortaya çıkan ilk şirket konumuna gelmiştir.  
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 Ofcom’un soruşturma başlatma kararı almasının ardından Royal Mail, mevzuata ilişkin bir soruşturma 

başlatılması halinde değişikliklerin askıya alınacağına ilişkin sözleşme maddesi sebebiyle, bazı fiyat artışlarının 

uygulanmasını askıya almıştır.  
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Whistl’in toplu posta gönderimi pazarında kendisine rakip olarak ortaya çıkmasının ardından 2014 

yılında Royal Mail, ülkenin bazı bölgelerine toplu posta teslimatı yaparak onunla rekabet etmek isteyen 

Whistl gibi müşterilerinin, teslimat için Royal Mail’in kullanıldığı ülkenin geri kalan bölgelerinde, daha 

yüksek ücretler ödemek zorunda kalacakları bir düzenleme getirmiştir. Şöyle ki, söz konusu 

değişikliklere göre Royal Mail’in, Whistl gibi kendisiyle alt sözleşme yapan toptan müşterileri, bütün 

teslimatlarını Royal Mail aracılığı ile gerçekleştiren müşterilerine kıyasen 1.2% oranında daha yüksek 

ücret ödeyecektir. Bu yeni ücretlerin bildirilmesinin ardından Whistl, yeni bölgelere teslimat yapma 

planlarını askıya almıştır. 

Ofcom, gerçekleştirdiği soruşturma ile Royal Mail’in bu davranışlarının Whistl gibi toplu posta 

teslimatı yapmak isteyen müşterilerine karşı rekabet mevzuatını ihlal edici nitelikte bir ayrımcılık 

olduğu sonucuna varmıştır.  

Ofcom’un Ulaştığı Sonuç 

Royal Mail, bildirilmiş olan fiyat değişiklikleriyle bazı bölgelerde toplu posta teslimatı yaparak 

kendisiyle rekabet halinde olan, fakat diğer bölgelerde Royal Mail’den posta hizmeti alan müşterilerine 

karşı ilgili pazardaki hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ayrımcılık yapmıştır. Aslında Royal 

Mail, bir posta hizmeti sağlayıcısı olarak neredeyse bir tekele eşdeğer olan pozisyonunu, kendisiyle 

toplu posta teslimatı konusunda rekabet etmek isteyen müşterilerini cezalandırmak için kullanmıştır.  

Royal Mail’in bu davranışı, kendisiyle rekabet etmek isteyen diğer şirketlerin rekabet dezavantajları 

yaşamasına ve fiyatların artış bildiriminden itibaren ilgili pazardaki rekabetin sınırlanmasına sebep 

olabilecektir. 

Ofcom, soruşturma kapsamında, fiyat değişikliklerine ilişkin olarak Royal Mail’in şirket içi belgelerini 

de incelemiştir. Bu incelemenin sonucunda, fiyat değişikliklerinin, Whistl’in Royal Mail’e rakip olması 

tehlikesine karşılık olarak teslimat pazarındaki rekabeti sınırlandırmak üzere planmış stratejinin bir 

parçası olduğu ortaya konulmuştur. 

Bu sebeple Ofcom, Royal Mail’in, Rekabet Kanunu’nun
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 18. Bölümü ve teşebbüslerin hâkim 

durumlarını kötüye kullanmalarını yasaklayan Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 102. 

maddesine aykırı davrandığına karar vermiş ve bu ihlalin sonucu olarak Royal Mail hakkında 

50,000,000.-£ tutarında para cezasına hükmetmiştir.  

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

* 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. 
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 1998 tarihli Rekabet Kanunu (Competition Act), Birleşik Krallık’ta rekabet hukukunu düzenleyen en temel 

kanundur. Bu kanunun temel amacı, Birleşik Krallık’taki rekabet politikası ile Avrupa Birliği mevzuatını uyumlu 

hale getirmektir.  

 


