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REKABET KURUMUNUN YERİNDE İNCELEMELERDE DİJİTAL VERİLERİN 

İNCELENMESİNE İLİŞKİN KILAVUZU HAKKINDA BÜLTEN 

 

Rekabet Kurumu (“Kurum”), tarafından 08.10.2020 tarihinde kabul edilen Yerinde 

İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”)1, Kurum’un internet 

sitesinde yayımlamıştır. 

Bilindiği üzere, 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması 

Kanunu’na getirilen değişiklikler, 26.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 

“Yerinde İnceleme” başlıklı 15. maddesinde önemli değişiklikler yapılmış, Kurul’un, 

teşebbüslerin sadece fiziki kayıtlarını değil, elektronik ortam ve bilişim sistemlerinde tutulan 

her türlü veri ve belgelerini de inceleyebileceği açıkça hüküm altına alınarak bir nevi fiili 

uygulamaya yasal dayanak oluşturulmuştur. Bu değişikliğe istinaden Kurum, dijital verilerin 

incelenmesi süreçlerindeki usul ve esasların açıklığa kavuşturulması amacıyla işbu Kılavuz’u 

yayımlanmıştır.  

 

I. Kurum’un Dijital Ortamlarda İnceleme Yapma Yetkisi 

Kılavuz uyarınca, Rekabet Başuzmanı, Rekabet Uzmanı ve Rekabet Uzman Yardımcısı 

(Bundan sonra “Görevli Meslek Personeli” olarak anılacaktır.), teşebbüs ve teşebbüs 

birliklerine ait sunucu, masaüstü/dizüstü bilgisayar, taşınabilir cihaz gibi bilişim sistemleri ile 

CD, DVD, USB harici hard disk, yedekleme kayıtları, bulut servisleri gibi depolama araçlarında 

inceleme yapmaya yetkilidir. Bu yetki kullanılırken, Görevli Meslek Personeli, teşebbüse ait 

sistemlerdeki anahtar kelime araçlarından ya da dijital verilerden nitelikli arama yapılmasına 

imkân tanıyan adli bilişim yazılım ve donanımlarından da faydalanabilecektir.  

 

II. Kurum’un Dijital Ortamlarda İnceleme Yaparken İzleyeceği Usul 

Kılavuz’da açıklandığı üzere, inceleme esnasında Görevli Meslek Personeli’nin gerekli 

görmesi durumunda; incelenecek dijital veriler, adli bilişim yöntemleri ile kısmen veya bütün 

olarak ayrı veri depolayıcılarına kopyalanacaktır. Adli bilişim yöntemi ile alınan kopya, verinin 

orijinalliğinin bozulmadığını teminat altına alan mantıksal ve fiziksel yolla elde edilen eş 

kopyadır. Adli bilişim yöntemleri ile kopyası alınan verilerin orijinal halleriyle birebir aynı 

oldukları, hash değerleri2 hesaplanarak teyit edilecektir. Adli kopyası alınan veriler, Görevli 

Meslek Personeli’ne Kurum tarafından tahsis edilen ve adli bilişim yazılımı yüklü bulunan 

bilgisayara kopyalanacak ve Görevi Meslek Personeli tarafından indekslenip3 incelenecektir. 

İnceleme sonunda gerekli görülen dijital veriler iki ayrı veri depolayıcısına kopyalanacak, 

kopyalardan biri teşebbüse teslim edilecektir. İnceleme bitiminde, tutanak ekinde teşebbüse 

 
1 Kılavuz için bkz. https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/kilavuzlar/yerinde-inceleme-kilavuz1-

20201009091644514-pdf  
2 Hash, dijital dosyaların bütünlüğünün doğrulanması için kullanılan matematiksel bir hesaplama yöntemidir.  
3 İndeksleme işlemi, teşebbüsten elde edilen dijital verilerin adli bilişim yazılımı kullanılarak anahtar kelimeler 

ile aranabilir hale getirilmesidir. 

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/kilavuzlar/yerinde-inceleme-kilavuz1-20201009091644514-pdf
https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/kilavuzlar/yerinde-inceleme-kilavuz1-20201009091644514-pdf
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teslim edilen ve Görevli Meslek Personeli’ne de bir örneği teslim edilen dijital verileri içeren 

veri depolayıcıları hariç olmak üzere, inceleme süresince kullanılan tüm veri depolayıcıları, 

içerdiği veriler geri getirilemeyecek şekilde silinecektir. 

Gerekli görülmesi halinde incelemeye Kurum bünyesindeki adli bilişim laboratuvarında devam 

edilmesine karar verilebilecektir. Ancak, cep telefonlarından elde edilen dijital verilerin 

incelenmesi her halükârda teşebbüs yerleşkesinde tamamlanacaktır.  

Kurum merkezinde incelenecek dijital veriler eşdeğer kopyalar halinde hash değerleri 

hesaplanıp karşılaştırıldıktan sonra üç ayrı veri depolayıcısına aktarılacaktır. Kopyalardan biri, 

teşebbüse bırakılırken, diğer iki kopya zarfa konularak Görevli Meslek Personeli tarafından 

mühürlenmek suretiyle fiziki güvenlik altına alınacaktır. İlgili teşebbüs, mühürlü zarfın 

açılması anında ve Kurum’un adli bilişim laboratuvarında devam edecek inceleme sırasında bir 

temsilci hazır bulundurmak üzere Kurum tarafından yazılı olarak davet edilecektir. Kurul 

tarafından gerekli görülmesi halinde, alınacak bir kararla söz konusu mühürlü zarfın açılmadan 

ilgili teşebbüse iade edilmesi mümkündür. 

 

III. Taşınabilir İletişim Cihazları Üzerinden Yapılacak İnceleme 

Kılavuzda açıklanan haliyle, taşınabilir iletişim cihazlarının (cep telefonu, tablet vb.) 

teşebbüse ait dijital veri içerip içermediğinin tespiti amacıyla yapılacak hızlı gözden 

geçirme sonucunda bu cihazların incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına karar 

verilecektir. Tümüyle şahsi kullanıma özgü olduğu tespit edilen taşınabilir iletişim cihazları 

ise inceleme konusu yapılmayacaktır. Ancak ilgili iletişim cihazının tümüyle şahsi olup 

olmadığının tespit edilmesi noktasında yapılacak “hızlı gözden geçirme” faaliyetinin kişisel 

verilerin korunması mevzuatı açısından birtakım tartışmalara sebep olması da ayrıca kaçınılmaz 

gözükmektedir.  

Kılavuz yayımlanmadan önceki süreçte Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) verdiği farklı kararlar 

incelendiğinde, yerinde inceleme esnasında teşebbüs çalışanlarına ait WhatsApp hesaplarının, 

cep telefonu veya bilgisayar üzerinden incelendiği ve delil olarak kullanıldığı görülmektedir.4 

Örneğin, Kurul’un Mosaş Kararı’nda,5 teşebbüste yerinde inceleme yapıldığı esnada Mosaş 

yetkilisinin teşebbüs ile ilgili yazıştığı Görevli Meslek Personeli tarafından tespit edilmiştir. 

Ardından, ilgili teşebbüs yetkilisinden telefonu talep edilmiş, yetkili telefonu vermekten imtina 

etmiştir. Bunun üzerine söz konusu yazışmalar, ilgili teşebbüs yetkilisinin iş bilgisayarı 

üzerinden açılmak suretiyle Görevli Meslek Personeli tarafından incelenmiştir. 

Bununla birlikte, bazı kararlarda ise teşebbüs yetkililerinin yerinde inceleme esnasında, 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sebebiyle Görevli Meslek Personeli’ne birtakım 

bilgi ve belgeler sunamayacaklarını iddia ettikleri görülmektedir. Örneğin, Rekabet Kurulu’nun 

olay akışı itibariyle birbirine oldukça benzeyen Unilever6 ve Siemens Healthcare7 

Kararları’nda, Görevli Meslek Personeli, inceleme yapabilmek için teşebbüs yetkililerinden e-

Discovery’e erişim sağlanmasını talep etmiştir. Her iki teşebbüs de böyle bir erişim halinde 

sadece ilgili teşebbüsün Türkiye kullanıcıları ile ilgili verilerine erişilmesinin ötesinde, aynı 

zamanda teşebbüsün küresel verilerinin de erişime açık olacağını, bu durumun kişisel verilerin 

 
4 Bu konuya ilişkin Bültenimiz için bkz. https://kkhukuk.com/wp-content/uploads/2020/07/Rekabet-

Kurulu_Whatsapp-Yaz%C4%B1smalarinin-Delil-Olarak-Incelenmesi.pdf  
5 Mosaş Kararı için bkz.  https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=9ccdfcde-75dc-496a-be1a-30aa06a1ba36  
6 Unilever Kararı için bkz. https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=f36e9c11-c48a-43dc-8c07-e6b1297f06ed  
7 Siemens Healthcare Kararı için bkz. https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=38800013-e0f0-4375-9f16-

ce520b83e25c  

https://kkhukuk.com/wp-content/uploads/2020/07/Rekabet-Kurulu_Whatsapp-Yaz%C4%B1smalarinin-Delil-Olarak-Incelenmesi.pdf
https://kkhukuk.com/wp-content/uploads/2020/07/Rekabet-Kurulu_Whatsapp-Yaz%C4%B1smalarinin-Delil-Olarak-Incelenmesi.pdf
https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=9ccdfcde-75dc-496a-be1a-30aa06a1ba36
https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=f36e9c11-c48a-43dc-8c07-e6b1297f06ed
https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=38800013-e0f0-4375-9f16-ce520b83e25c
https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=38800013-e0f0-4375-9f16-ce520b83e25c
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korunması mevzuatı kapsamında endişeler yaratabileceğini belirtip, erişime izin 

vermemişlerdir. Her ne kadar hem Siemens Healthcare hem de Unilever, belirli bir sürenin 

ardından Görevli Meslek Personeli tarafından e-Discovery’e erişim sağlanabileceğini belirtmiş 

olsalar da Kurul yerinde incelemenin zorlaştırıldığı/engellendiğine karar vermiş ve teşebbüsler 

hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Kanaatimizce, her ne kadar tümüyle şahsi kullanıma özgü olduğu tespit edilen taşınabilir 

iletişim cihazlarının inceleme konusu yapılmayacağı açıkça belirtilmiş ise de cihazların 

tümüyle şahsi olup olmadığının tespiti esnasında yapılacak hızlı gözden geçirme faaliyeti ile 

Görevli Meslek Personeli tarafından kişisel verilere erişim sağlanabilecek olması 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında birtakım endişeler doğurabilecektir. 

 

IV. Teşebbüs Yetkililerinin Yerinde İnceleme Esnasında Sorumlulukları 

Kılavuz’da, incelenecek verilerin tutulduğu dijital ortamın, inceleme boyunca Görevli Meslek 

Personeli tarafından kontrol altında tutulacağı belirtilmektedir. Teşebbüsün ise, inceleme 

sürecince, inceleme kapsamındaki verilere ve verilerin tutulduğu ortama müdahale edilmesini 

engelleme yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Teşebbüs yetkilileri, Görevli Meslek Personeli’nin bilişim sistemlerine yönelik talep ettiği 

hususlarda tam ve aktif destek vermekle yükümlüdür. Örneğin teşebbüs; kullanılan bilişim 

teknolojileriyle ilgili yazılım ve donanımlar hakkında bilgi vermek, sistem yöneticisi yetkilerini 

sağlamak, teşebbüs çalışanlarının e-posta hesaplarına uzaktan erişim hakkı tanımak, bilgisayar 

ve sunucuları ağ ortamından izole etmek, kullanıcıların kurumsal hesaplarına erişimlerini 

sınırlandırmak, yedeklenmiş kurumsal verileri geri yüklemek gibi hususlarda yükümlülük 

altındadır. 

 

V. Ticari Sırlar  

İlgili teşebbüsün, yapılan inceleme neticesinde delil niteliğinde kabul edilip dosya kapsamına 

alınan dijital veriler içerisinde ticari sır niteliğinde veri bulunduğunu ileri sürmesi halinde 

2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin 

Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında işlem yapılır. Tebliğ’in 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, ticari 

sırların gizliliğiyle ilgili talepleri kabul ettiği takdirde, Kurul, bu bilgileri açıklamayacaktır. 

 

VI. Avukat-Müvekkil Gizliliği 

Kurul tarafından yerinde inceleme esnasında elde edilen bilgilerin avukat-müvekkil 

gizliliğinden yararlanıp yararlanamayacağı konusu, Kanun’a getirilen son değişikliklerin ve 

Kılavuz’un yayımlanması öncesinde de tartışma konusuydu.  

Kılavuz’un son paragrafına göre, bağımsız avukat ile müvekkil teşebbüs arasında (Kurul 

kararlarında da kanımızca oldukça tartışmalı biçimde vurgulandığı üzere) sadece müvekkilin 

savunma hakkının kullanılması amacıyla yapılan yazışmalar mesleki ilişkiye ait kabul edilecek 

olup, avukat- müvekkil gizliliği ilkesi kapsamında korumadan yararlanılacaktır. Bununla 

birlikte, savunma hakkının kullanımıyla doğrudan ilgisi bulunmayan, özellikle de bir rekabet 

ihlaline yardım etmek veya devam eden ya da ileride işlenecek bir ihlali gizlemek gibi 

konularda yapılan yazışmaların ise söz konusu korumadan yararlanması mümkün değildir.  
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Bilgilerinize sunarız.  

 

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. 

 

 

 


