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REKABET KURUMU İNCELEMELERİNDE ELDE EDİLEN WHATSAPP 

YAZIŞMALARI VE BU YAZIŞMALARIN KURUL KARARLARINA 

YANSIMASI  

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) Mosaş1, Ortodonti2 ve Karayolu Taşımacılığı Çalışanları3 

kararlarında Rekabet Kurumu (“Kurum”) görevlileri tarafından yerinde inceleme esnasında 

belgelenen WhatsApp yazışmalarının ne yolla elde edildiği, yazışmaların içeriği ile Kurul 

kararlarında bu yazışmaların değerlendirilme biçimine ilişkin ilişkin kısa incelememizi aşağıda 

bulabilirsiniz. 

I. Mosaş Kararı 

 

A. WhatsApp Yazışmalarının Elde Edilme Usülü 

Gerçekleştirilen ön araştırma kapsamında, Mosaş yetkililerinin masasında ve iş bilgisayarında 

Kurum uzmanları tarafından inceleme yapıldığı esnada Mosaş yetkilisinin “Mosaş” başlıklı 

çevrimiçi yazışma grubundan teşebbüs ile ilgili yazıştığı görülmüştür. Kurum görevlileri Mosaş 

yetkilisinin telefonunu istemiş, yetkili ise telefonunu vermekten imtina etmiştir. Bunun üzerine 

söz konusu yazışmalar, Mosaş yetkilisinin iş bilgisayarından açılmak suretiyle Kurum 

uzmanları tarafından incelenmiştir.  

Kararda, yazışmaların şirketin GSM hattı üzerinden mi yoksa çalışanın özel telefonu üzerinden 

mi yapıldığına ilişkin bir referans ise bulunmamaktadır. 

B. WhatsApp Yazışmalarının İçeriği ve Kullanılma Biçimi 

İncelenen yazışmalarda yerinde inceleme yapan Kurum personellerinin fotoğraflarının 

çekildiği ve grupta paylaşıldığı görülmüş, “interneti kes girmesinler”, “modemi bozalım”, 

“mailleri silin” gibi ifadelere ulaşılmıştır.  

Buna paralel olarak, gerçekleştirilen yerinde inceleme; elektriklerin kesilmesi, internet 

bağlantısının sağlanamaması, incelenen bilgisayar kasalarının işletmeden götürülmesi ve 

benzeri eylemlerle zorlaştırılmış ve engellenmiştir. Whatsapp yazışmaları, Mosaş yetkililerinin 

yerinde incelemeyi engellemeye yönelik eylemlerinin ispatı olarak Kurul kararında ifade 

edilmiş ve kullanılmıştır. 

II. Ortodonti Kararı 

 

A. WhatsApp Yazışmalarının Elde Edilme Usülü 

Aynı şekilde ön araştırma kapsamında yapılan yerinde inceleme esnasında teşebbüs çalışanının 

bilgisayarından, şirket GSM hattı üzerinden yapılan WhatsApp yazışmaları elde edilmiştir. 

Yazışmaların bilgisayar dışı bir aygıttan, örneğin telefondan elde edilip edilmediğine yönelik 

bir bilgi bulunmamakta olup karardaki açıklamalardan WhatsApp yazışmalarının bilgisayardan 

elde edildiği anlaşılmaktadır. 

 

 

 
1 Mosaş Kararı için: https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=9ccdfcde-75dc-496a-be1a-30aa06a1ba36 
2 Ortodonti kararı için: https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=1dd166e7-fa79-4834-8ed8-3ef7f777974b 
3 Karayolu kararı için:  https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=beedfbe9-c183-4a7f-890b-774ccb8f0839 

https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=9ccdfcde-75dc-496a-be1a-30aa06a1ba36
https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=1dd166e7-fa79-4834-8ed8-3ef7f777974b
https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=beedfbe9-c183-4a7f-890b-774ccb8f0839
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B. WhatsApp Yazışmalarının İçeriği ve Kullanılma Biçimi  

Kararda, ortodonti satışı yapan 9 teşebbüsün fiyat belirledikleri iddiası incelenirken WhatsApp 

yazışmalarını içeren 10 adet belge delil olarak kullanılmıştır. İnceleme sonucunda teşebbüslerin 

aralarında anlaşarak fiyat belirlediklerine işaret eder nitelikte rakipler arası iletişim de dahil 

herhangi bir bulguya rastlanamamış, soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. 

WhatsApp yazışmalarında, ortodonti pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerinin müşterileriyle 

yaptığı görüşmelerden yaptığı kesitler bulunmakta olup bunlardan 2 tanesi örnek olarak aşağıda 

yer almaktadır. 

Örnek 1 

Müşteri: Merhaba. Listeyi gönderdim.  

Eksen: Malzemelerinizin tamamı (…..) TL tutar. World ve Bonus karta pesin fiyatına 4 

taksit yapa(biliriz) Sağlıklı Günler 

Eksen: Listeler sabit fiyat olduğu için fiyatlar üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapamıyoruz maalesef 

Örnek 2 

 Medifarm: Sabit liste (…..) TL ama ek malzeme bizde yok bilgilerinize 

 

III. Karayolu Taşımacılığı Çalışanlarına İlişkin Karar 

 

A. WhatsApp Yazışmalarının Elde Edildiği Aygıt Yönünden 

Ön araştırma kapsamına yapılan yerinde inceleme esnasında, WhatsApp yazışmalarını içeren 

belgeler delil olarak değerlendirilmek üzere Kurum görevlileri tarafından alınmıştır. Ancak 

kararda, WhatsApp yazışmalarının hangi aygıt vasıtasıyla elde edildiğine dair herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. 

 

B. WhatsApp Yazışmalarının İçeriği ve Kullanılma Biçimi 

Kararda, İzmir merkez ve çevre ilçelerinde yer alan limanlara karayolu konteyner taşımacılığı 

yapan teşebbüslerin, çalışan maaşlarını sabitleme hususunda anlaştığı ve çalışanların 

teşebbüsler arasındaki geçişlerini engellemeyi amaçladıkları iddiası incelenirken yerinde 

inceleme esnasında Kurum görevlileri tarafından elde edilen WhatsApp konuşmaları ihlal 

tespitinde delil olarak kullanılmıştır. 

“Ege Konteyner Nak. Derneği” isimli WhatsApp grubundaki yazışmalar teşebbüslerin şoför 

ücretlerine ilişkin görüşmelerini içermektedir. Bu görüşmelerden birkaçı yine örnek olarak 

aşağıda yer almaktadır. 

Örnek 1 

GÜNAYDIN LOJİSTİK: Değerli arkadaşlar Şoför ve şoför ücretleri konusunda bu 

ortamda bilgi alışverişi yapmadan ücret artışına gitmeyin. Ortamda herkes her şeyi 

yazıyor bu konuyu da ortama taşıyın Şoförün ağzı söylemi ile hareket etmeyelim. Yoksa 

bu işin içinden çıkamayız. Sürücülerin elinde oyuncak oluruz. Sürücü açığı ortada 

hepimizce bilinen bir konu hepimizin garajında boş araçları var. Bu Durumda olan 
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herhangi bir taraf açığını kapatmak için ücret artışına gitmesi hepimizin ayağına 

sıkması anlamına gelir. 

Örnek 2 

(Tespit edilememiştir.): Sevgili Arkadaşlar Hayırlı, kazasız ve belasız mutlu ve sağlıklı 

bol bereketli bir yıl dilerim. Arkadaşlar yeni yılda şoför maaşları ve yolluklarla ilgili 

çalışmamız var mı acaba. Yine bu konuda da ortak bir karar alırsak şoför 

arkadaşlarımızın iş değiştirme olaylarının olmayacağı kanısındayım. 

Örnek 3 

ANAKAYA: Bütün arkadaşların dikkatine en kısa bir zamanda şoför arkadaşların 

ekondere kayıtlı arkadaşlar aynı maaşa sabitleyelim. (…..) 

Örnek 4 

YPR LOJİSTİK: Bu hafta sonu şoförler bana dedi çardak 2600 tl yaptı diye, bu hafta 

gelecekler 2750 yapmış diyecekler. Ben şu an da 2350 tl maaş veriyorum. 

Örnek 5 

DAMPER TAŞIMACILIK (DAMPER): Tıpkı fiyat listesi gibi, maaş ve harcırahları 

da düzenleyip mutabık kalmamız gerekli. Aksi taktirde sirkülasyon devam edecektir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 


