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REKABET KURUMU’NUN 

E-PAZARYERİ PLATFORMLARI SEKTÖR İNCELEMESİ ÖN RAPORU  

HAKKINDA BİLGİ NOTU 

Rekabet Kurumu tarafından 11 Haziran 2020 tarihinde başlatılan E-Pazaryeri Platformları Sektör 

İncelemesi kapsamında tamamlanan E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu (“Ön 

Rapor”), 7 Mayıs 2021 tarihinde Rekabet Kurumu internet sitesinde yayınlanarak kamuoyunun 

görüşüne açılmıştır.  

Ön Rapor, son yıllarda hızla büyüyen ve ülkemizde e-ticaretin baş aktörleri haline gelen e-

pazaryerlerinin, tüketiciler ve satıcılar nezdinde yaratmakta olduğu faydaların uzun dönemde de 

korunmasını teminen sektördeki olası rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bunlarla mücadelede etkin 

politika araçlarının belirlenmesi amacıyla başlatılan E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi 

kapsamında hazırlanmış olup, Ön Rapor’da belirtilen politika önerilerinin kamuoyu görüşleri 

doğrultusunda nihai hallerine ulaşması planlanmaktadır.  

Ön Rapor’da yer verilen önemli başlıklar kapsamındaki özet bilgilendirmeyi aşağıda bilginize sunarız.  

 

1. E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesinin Amacı ve Ön Raporun Kapsamı 

Teknolojide yaşanan gelişmelerin hızı ile birlikte dijital platformlar pazarlara ve tüketicilere ulaşmak 

için ana giriş kapısı haline gelmiş ve hem tüketicilerin hem de teşebbüslerin tercihlerinin 

belirlenmesinde temel norm halini almıştır. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra internet erişiminin 

yaygınlaşması da tüketicilere, internet üzerinden alışveriş yapma alışkanlığı kazandırırken, 

teşebbüslerin de tüketiciye ulaşma çabasıyla internet kanallarına daha fazla ağırlık vermelerine neden 

olmuştur. Ancak, dijital platformlar sağladıkları faydaların yanında yeni rekabet endişelerinin ortaya 

çıkmasına da neden olmaktadır. 

Ön Rapor’da yer alan verilere göre, Türkiye’de e-ticaret hacminin giderek büyümesiyle birlikte e-

ticaretin baş aktörlerinden olan dijital platformlar da 2018 yılında 14,2 milyar TL olan işlem hacimlerini 

2019 yılında 24 milyar TL’ye, 2020 yılında ise 34,1 milyar TL’ye çıkarmışlardır. Toplam e-ticaret hacmi 

2020 yılının ilk 6 ayında %64 büyüme gösterirken, e-pazaryerlerinin işlem hacmi %112 büyüme 

göstermiştir. COVID-19 salgınının tüm bu büyümeyi hızlandırdığı da ayrıca not edilmektedir.  

Bu gelişmeler doğrultusunda, e-pazaryeri iş modelinden ve uygulamalarından beslenen rekabetçi ve 

rekabet karşıtı etkilerin anlaşılabilmesi ve bunlara yönelik uygun politikaların belirlenebilmesi amacıyla 

bu platformların işleyişinin anlaşılmasının ve bu alanda rekabeti işler kılan ve/veya aksatan unsurların 

tanımlanmasının, e-pazaryeri platformları sektör incelemesinin odak noktasında bulunduğu 

belirtilmektedir. Buradan hareketle, sektörün resmini çekebilmek amacıyla hem tüketicilerle hem de 

platformlar bünyesinde faaliyet gösteren üçüncü taraf satıcılarla anket çalışmaları yürütüldüğü, hem de 

pazarda ve ilişkili pazarlarda faaliyet gösteren aktörlerden ve ayrıca Türkiye Bilişim Sanayicileri 

Derneği (TÜBİSAD) ile Ticaret Bakanlığından bilgi ve belge talep edildiği de belirtilmiştir.  

Sektör incelemesi kapsamında hazırlanan Ön Rapor, altı bölümden oluşmakta olup, ilk dört bölüm, 

perakende e-ticaretin Türkiye’deki büyüklüğü, e-pazaryerlerinin küresel gelişimi kapsamında Amazon 

ve Alibaba gibi en bilinen dijital platformların iş modelleri ile büyüme ve gelişme stratejileri, e-

pazaryerinin Türkiye’deki mevcut görünümü ve e-pazaryerlerinin temel iktisadi özellikleri gibi konuları 

kapsamaktadır. Ön Rapor’un beşinci bölümünde, e-pazaryerlerinin davranışlarından kaynaklanan olası 

rekabet sorunları, platformlar arası rekabeti aksatabilecek sorunlar, platform içi rekabeti aksatabilecek 



 

2 
 

KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

sorunlar ve tüketicilere yönelik endişeler olarak üç temel başlık altında değerlendirilmiştir. Ön Rapor’un 

son bölümü ise, öne çıkan rekabet endişelerine yönelik politika önerilerine ayrılmıştır.  

 

2. Ön Rapor Kapsamındaki Tespitler ve Politika Önerileri  

 

A. E-Pazaryeri Teorik Çerçevesi ve Pazarın Mevcut Görünüme Yönelik Temel Tespitler 

Genel hatlarıyla, e-pazaryerlerinin, çok taraflı pazar niteliği taşıyan, geleneksel pazarlardan farklı bir 

rekabet düzeni olduğu, güçlü ağ etkileri ve iktisadi özellikleri dolayısıyla pazara giriş ve pazarda 

tutunma açısından engeller oluşturabildikleri ve yerleşik teşebbüsler lehine kendi kendini besleyen pazar 

gücü oluşturarak, pazarın tekelleşmesine sebebiyet verebildikleri tespit edilerek, aşağıdaki 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

 E-pazarda yerleşik teşebbüsler, rakiplerini dışlayabilme imkânına sahip olabilmektedir. 

 Türkiye’deki pazarın, COVID-19 salgını ile birlikte hızlanan bir büyüme eğilimine girdiği ve 

bu büyümeden en fazla payı almak üzere pazaryerleri arasındaki rekabetin arttığı görülmektedir.  

 Pazaryerleri arasındaki rekabetin, tüketici tabanının genişletilmesi odağında gerçekleştiği, 

pazardaki konumda temel belirleyicinin aktif tüketici tabanı genişliği olduğu anlaşılmaktadır.  

 Tüketicilerin alışverişlerinde sınırlı sayıda pazaryerini tercih etmeleri ile pazarın yapısından 

kaynaklanan pazar gücü-yoğunlaşma eğiliminin güç kazanmakta olduğu görülmektedir.  

 Pazarın, Türkiye’de büyüme evresinin başlarında olmasına bağlı olarak yoğunlaşma düzeyinin 

gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğu, önümüzdeki dönemde yoğunlaşmanın birleşme/devralma 

işlemleri veya içsel büyüme yoluyla artacağı beklenmektedir.  

 Çok kategorili e-pazaryerlerinde yer alan satıcıların oldukça küçük ölçekli işletmeler olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 Çok kategorili e-pazaryerlerinin üçüncü taraf satıcıların geneli karşısında asimetrik pazarlık 

gücüne sahip oldukları görülmekle birlikte, satıcıların yaklaşık yarısı bakımından, pazardaki 

hiçbir pazaryerinin “vazgeçilmez ticari ortak” statüsünde olmadığı tespit edilmiştir.  

 Pazaryerlerinin, asimetrik pazarlık gücü ölçüsünde, üçüncü taraf satıcılara ticaret koşullarını tek 

taraflı dikte etme imkânı doğmaktadır.  

 Satıcıları, asimetrik pazarlık gücünün olası etkilerinden pazaryerleri arasındaki rekabetin 

koruduğu buna bağlı olarak satıcı tarafında çoklu erişimin söz konusu olduğu görülmektedir.  

 

B. Rekabet Endişelerine Yönelik Temel Tespitler 

 

Mevcut rekabet hukuku araçlarının platformun yapısı ve işleyişine uygunsuzluğu ve bu işleyiş dâhilinde 

ortaya çıkan sorunların zamanında çözülmesinde yetersiz kalabilmeleri dolayısıyla, e-pazaryerleri 

kapsamındaki rekabet endişelerine geleneksel rekabet hukuku araçlarıyla müdahalenin edilmesinin güç 

olduğu değerlendirilmiştir.  

 

Pazarın yapısal özellikleri sebebiyle tek pazara evrilmeye yatkın yapısının, yerleşik teşebbüslere pazar 

gücünün yanında pazarı kazanmak üzere rekabet karşıtı davranma güdüsü ve yeteneği sunduğu 

değerlendirilmektedir. Bu sebeplerle, pazarda aksak olarak işleyen rekabetin, teşebbüsler eliyle 

tamamen işlemez hale getirilebildiği, pazar gücü-yoğunlaşma döngüsünün hız kazanabildiği ve bunun 

sonucunda pazarın daha hızlı şekilde tekelleşebildiği belirtilmiştir.  
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E-pazaryerlerinin davranışlarından kaynaklanan olası rekabet sorunları, platformlar arası rekabet 

endişeleri, platform içi rekabet endişeleri ve tüketicilere yönelik endişeler olarak üç temel başlık altında 

değerlendirilmiştir. 

 

(i) Platformlar Arası Rekabet Endişeleri 

 

 En çok kayrılan müşteri koşulu (“EKM”) 

 Münhasırlık ve  

 Tüketici ve satıcı tarafında çoklu erişimi sınırlandıran uygulamalar olarak sayılmıştır.  

Belirtilen bu üç başlık kapsamındaki rekabet sorunları ise daha detaylı olarak aşağıdaki şekilde 

açıklanmaktadır: 

- Geçit bekçisi1 niteliğindeki yerleşik teşebbüsler tarafından ortaya konulan rekabet karşıtı 

davranışlar, rakiplerinin zaten sınırlı olan rekabet edebilirliğini tamamen ortadan 

kaldırabilecektir. 

- E-pazaryeri platformları pazarı bakımından EKM ve münhasırlık koşulları ile verinin 

taşınabilirliğinin engellenmesi platformlar arası rekabeti zedeleyebilecektir. 

- Fiyat ve diğer satış koşullarına yönelik olarak satıcılara, özellikle geçit bekçisi niteliğindeki 

pazaryerlerince getirilecek geniş EKM koşulu, pazarda komisyon oranlarına dayalı 

rekabeti azaltmak suretiyle fiyat katılığına neden olabilecek, pazara girişi ve pazarda 

büyümeyi engelleyebilecektir.  

- Platform EKM şartı, pazarın perakende seviyesine ilişkin olması sebebiyle olası rekabet 

karşıtı etkiyi güçlendirebilecek ve uygulamaya bağlı tüketici refah kaybını da bu ölçüde 

artırabilecektir.  

- Geniş EKM koşulunun geçit bekçisi pazaryerleri tarafından kullanılması durumunda 

yaratılması muhtemel rekabet karşıtı etki, olası etkinlik kazanımları ile telafi 

edilemeyebilecektir.  

- Dar EKM ve fiili/sözleşmesel münhasırlık koşullarının da geçit bekçileri tarafından 

uygulanması halinde, rekabeti kısıtlayıcı etkileri daha fazla olabilecektir. Ancak bu 

uygulamaların meşruiyeti noktasında olay özelinde değerlendirme yapılması daha uygun 

olacaktır. 

- Geçit bekçisi niteliğindeki pazaryerlerinin erişimindeki, satıcılarına ve tüketicilerine ait 

veriler, pazaryerine rekabette önemli bir avantaj ve güç sağlayabilmektedir. Geçit bekçisi 

pazaryerlerinin, tüketici ve satıcıların çoklu erişim imkânlarını kısıtlamamak adına, 

verilerine erişim ve bunların başka platformlara taşınması önünde teknik veya davranışsal 

engel yaratmaması gereklidir. 

 

(ii) Platform İçi Rekabet Endişeleri 

 Pazaryerinde faaliyet gösteren satıcılar arasında ayrımcılık  

 Pazaryerleri ürün ve satıcı sıralaması  

                                                           
1 Avrupa Komisyonu’nun 15 Aralık 2020 tarihinde yayınladığı Dijital Pazarlar Yasası (“Digital Markets 

Act”) taslağında “geçit bekçisi” (gatekeeper), iç pazarda önemli etkiye sahip olan, kullanıcılar ile 

işletmeler arasında önemli bir geçit niteliğinde olan ve faaliyetlerinde yerleşik ve sağlam bir pozisyonda 

olan veya olması beklenen temel platform hizmeti sağlayıcıları olarak tanımlanmaktadır.  
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 Pazaryerleri tarafından toplanan veri  

 Pazaryerleri tarafından sunulan ilişkili hizmetler  

 Haksız ticari uygulamalar ve  

 Pazaryeri ve satıcıların topla – dağıt (hub and spoke) tipi kartellere eğilimi olarak 

sayılmıştır.  

Belirtilen bu başlıklar kapsamındaki rekabet sorunları ise genel olarak aşağıdaki şekilde 

açıklanmaktadır: 

- Platformların üçüncü taraf satıcılar karşısında asimetrik pazarlık gücüne sahip olduğu 

görülmektedir. Asimetrik pazarlık gücü, pazaryerlerine ticaret koşullarını tek taraflı 

belirleme imkân verirken; buna maruz kalan satıcılar belirsizlik ve ticari riskle karşı karşıya 

kalabilmektedir.  

- E-pazaryerlerinin, kendi platformlarında satıcı olarak da yer almalarına bağlı olarak 

gelişen, pazaryerinin, üçüncü taraf satıcılar karşısında aynı zamanda rakip olmasına yol 

açan rolü; özellikle geçit bekçisi pazaryerleri bakımından, “kendini kayırma” açısından 

rekabet endişelerini gündeme getirmektedir. 

- E-pazaryeri platformları pazarında kendini kayırma davranışlarına yönelik olarak “listeme 

ve sıralamalarda kendi ürününe öncelik sağlama”, “satıcı verilerinin kullanılması ile kendi 

satıcısı olduğu ürünlerde haksız avantaj temin etme” ve “ilişkili hizmetlerinden faydalanan 

satıcılara, diğer satıcılara oranla haksız avantaj temin etme” konuları ön plana çıkmaktadır. 

Bu alanlarda pazaryeri lehine önemli bilgi asimetrisi ve opaklık söz konusu olabilmektedir.  

- Taraflar arasında, bahsi geçen bilgi asimetrisi ve opaklığın giderilmesi noktasında, 

“listeleme, sıralama, ilişkili hizmet kullanım” koşullarının “objektif” şekilde belirlenmesi 

ve “açık”, “anlaşılır” bir dilde, “şeffaf” ve “kolaylıkla erişilebilir” şekilde satıcılarla 

paylaşılmasının fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

- Pazaryerleri, paralel dikey kısıtlamalar yoluyla yatay anlaşmalara yol açma riski 

taşımaktadırlar. Bu tür bir kartelin ortaya çıkabilmesi, merkez (hub) niteliğindeki 

pazaryerinin, bir kartel organizatörü ve uygulayıcısının fiili rollerini üstlenerek, kendisine 

ait platform üzerinden ürün ve hizmet sağlayan veya sözleşme yapan tedarikçilerin ve 

satıcıların (spoke) ticari davranışlarını koordine edebilmesi ile mümkün olabilmektedir.  

(iii) Tüketicilere Yönelik Endişeler 

 

 Fiyat temelli endişeler 

 Tüketici bağımlılığı ve sadakat uygulamaları  

 Veri temelli endişeler ve 

 İnovasyonun azalması olarak belirtilmiştir.  

Belirtilen bu başlıklar kapsamındaki rekabet sorunları ise aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır: 

- E-pazaryeri platformu pazarı bakımından tüketicilerin, ücretsiz hizmet alma yanılgısına 

düşebildikleri, para karşılığında sunulan hizmetler bakımından gösterdikleri duyarlılığı 

verileri ile ödeme yaptıklarında göstermedikleri, bu durumun tüketicileri aşırı veri 

toplanması ve gizliliğin ihlal edilmesi gibi sömürülere açık hale getirdiği 

değerlendirilmektedir.  

- Aşırı veri toplanması ve gizlilik ihlallerinin, pazaryerinden temin edilen hizmetin kalitesini 

azaltabileceği ve kalitenin özellikle ücretsiz sunulan hizmetler bakımından rekabetin 

önemli bir boyutu haline geldiği değerlendirilmektedir.  
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- Tüketicilerin, pazaryerlerince hangi verilerinin toplandığı, ne şekilde kullanıldığı ve nasıl 

sunulduğu noktasında bilgi asimetrisi ve opaklık bulunduğu, bunun tüketicileri 

manipülasyona ve sömürüye açık hale getirdiği değerlendirilmektedir.  

- Tüketici tercihlerinin manipülasyonu riskini azaltmak ve tüketicilerin bilgiye dayalı tercih 

yapmasını teşvik etmek için pazaryerlerince listeleme, sıralama ve ürün yorumları gibi 

manipülasyona açık alanlarda “objektif” kriterlere bağlı “açık”, “şeffaf”, “kolaylıkla 

erişilebilir” ve “tercihlere göre düzenlenebilir” tüketici politikalarının benimsenmesinin 

faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  

- Yapısal olarak yüksek giriş engelleri nedeniyle önemli ölçüde daralan yeni girişlerin, 

öldürücü devralmalar ile daha da sınırlandırılabileceği değerlendirilmektedir.  

C. Politika Önerileri  

Ön Rapor’da, rekabet endişelerine yönelik politika önerilerinin birbirini tamamlayıcı üç ana temel 

üzerine inşa edilmesi gerektiği belirtilmiştir.   

(i) Mevcut rekabet hukuku kurallarının platformlar bakımından uygulanmasındaki belirsizlikleri 

ortadan kaldırmak ve uygulamayı güçlendirmek üzere ikincil mevzuatın gözden geçirilerek 

güncellenmesi,  

(ii) Sektörün geneline hâkim asimetrik pazarlık gücüne yönelik olarak ikili ilişkilerde referans 

teşkil etmek üzere bir “Platform Davranış Kodu” düzenlemesinin hayata geçirilmesi ve  

(iii) Geçit bekçisi niteliğindeki teşebbüslerin belirlenerek, bunların kaçınmakla yükümlü oldukları 

davranışların öncül (ex-ante) bir yasal düzenleme ile hayata geçirilmesi. 

 

(i) Rekabet Hukuku İkincil Mevzuatının Güçlendirilmesi  

 

E-pazaryeri platformları pazarının hızlı yoğunlaşma eğiliminin, pazarda yerleşik teşebbüslere, rakipleri 

tarafından yakalanması zor bir pazar gücü ve konumu verdiği değerlendirilmiştir. Buna bağlı olarak bu 

pazarlar bakımından rekabet hukuku kurallarının, daha sert şekilde uygulanmasının gerektiği ve bu 

doğrultuda rekabet hukuku kurallarının nasıl uygulanacağını düzenleyen ikincil mevzuatın platform 

ekonomisi bakımından gözlemlenen belirsizlikleri ortadan kaldıracak şekilde güçlendirilmesi gerektiği 

belirtilmektedir.  

Bu kapsamda, platformlarca kullanılan EKM ve münhasırlık uygulamalarının, nitelikleri ve uygulama 

esasları bakımından güçlendirilmeleri gerektiği değerlendirilmiştir. Ön Rapor’da yer verilen tespitler, 

Platform EKM ve münhasırlık koşullarının rekabet üzerinde, geleneksel EKM’den daha sınırlayıcı 

etkilerinin olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, etkin bir müdahale bakımından ikincil 

düzenlemelerde hem müdahale eşiklerinin düşürülmesinin hem de yaklaşım esaslarının 

değiştirilmesinin fayda sağlayabileceği değerlendirilmektedir.  

İkincil mevzuatın güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilen bir başka alan ise platformların sömürücü 

nitelikteki uygulamalarına ilişkindir. Bu kapsamda örnek olarak, platformlarda çoğu hizmetin parasal 

bir ücret talep edilmeden sunulması ve bu kapsamda parasal ücretin yerini verinin alması durumu 

verilmiştir. Bu şekilde “aşırı veri toplanması ve gizlilik” konuları, rekabetin önemli bir boyutu haline 

gelmektedir. Benzer şekilde, tüketicilerin bilgi asimetrisi nedeniyle savunmasız hale gelmesi ve doğru 

bilgiye dayalı tercihte bulunmasının sınırlanmasının da sömürü endişelerini artırdığı belirtilmiştir.  

 

(ii) Platform Davranış Kodu Düzenlemesi  

E-pazaryeri platformlarında yer alan satıcıların genellikle oldukça küçük ölçekli işletmeler olduğu 

ortaya konularak, bu durumun, pazaryerleri lehine asimetrik pazarlık gücüne işaret etmekte olduğu ve 
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yoğunlaşma eğilimi ile birlikte söz konusu pazarlık gücü dengesizliğinin daha da derinleşebileceği 

değerlendirilmiştir.  

Pazarın geneline hâkim olan asimetrik pazarlık gücünün, pazardaki katılımcıların tamamı için adil 

sonuçlar üretmesini temin etmek adına, “objektiflik”, “şeffaflık”, “açıklık” ve “öngörülebilirlik” 

temelinde bir “Platform Davranış Kodu”nun hayata geçirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

Bu doğrultuda, Platform Davranış Kodunun, sözleşme koşullarının açık ve anlaşılır bir dilde yazılı ve 

satıcılar bakımından her aşamada kolayca erişebilir olması, sözleşme koşullarının geriye dönük olarak 

değiştirilememesi, pazaryerinin listelemede dikkate aldığı kriterler ve bu kriterlerin öneminin satıcılara 

açıklanması gibi hükümleri içermesi gerektiği belirtilmiştir.  

(iii) Geçit Bekçisi Düzenlemesi  

Geçit bekçilerinin kaçınması gereken davranışların düzenlenmesine yönelik ihtiyacın, dijital piyasalara 

yönelik olarak yürütülen mevzuat çalışması kapsamında karşılanabileceği değerlendirilmektedir.  

Bunun yanında, Ön Rapor’da yer verilen rekabet endişelerine yönelik olarak geçit bekçisi olarak tayin 

edilecek teşebbüslerin yerine getirmesinin uygun olduğu düşünülen,  satıcılarının pazaryeri ile yaşadığı 

sorunlara yönelik olarak ilgili kamu otoriteleri ile iletişime geçmesini engelleyecek davranışlarda 

bulunmama, satıcıların faaliyetleri dolayısıyla edindiği kamuya açık olmayan veriyi bu satıcıların 

ürünleriyle rekabet halindeki kendi ürünlerinde kullanmaktan sakınma ve platformundaki sıralamalarda 

kendi veya grubuna ait firmaların ürününe avantaj sağlamama gibi bazı yükümlülükler sayılmıştır.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda 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. 


