
 
 
 
 
 

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda San. ve Tic. A.Ş. 
Hakkında Yürütülen  

Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın  
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 

49. Maddesi Uyarınca Açıklanması 
 
 
Yemek Sepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 
sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak 
yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma 
Raporu, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar 
değerlendirilerek, 09.06.2016 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında                            
16-20/347-156 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır: 
 

1. Yemeksepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin 
(Yemek Sepeti) online yemek siparişi-servisi platform hizmetleri pazarında 
hakim durumda olduğuna OYBİRLİĞİ ile, 

 
2. Yemek Sepeti’nin, “En Çok Kayrılan Müşteri Şartı” (MFC) uygulamaları ile rakip 

platformlarda daha iyi/farklı koşullar (fiyat, indirim, promosyon, menü içeriği, 
ödeme şekli, gönderim bölgesi ve limiti gibi) sunulmasını önlemesinin ilgili 
pazarda dışlayıcı etkiler doğurduğu, bu nedenle anılan teşebbüsün söz konusu 
uygulamalarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. 
maddesi kapsamında kötüye kullanma teşkil ettiğine OYBİRLİĞİ ile, 

 
3. 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı 

Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 
Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda 
oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden, 

 
-  Yemeksepeti Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Gıda San. ve Tic. 

A.Ş.’ye 427.977,70 TL. idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile, 
  

4. Yemek Sepeti’nin, indirimlerin maliyetine kimin katlandığından bağımsız olarak 
rakip platformlarda daha iyi/farklı koşullar sunulmasını engelleyen her türlü MFC 
uygulamasına son vermesi gerektiğine, ayrıca restoranların diğer online yemek 
siparişi-servisi platformlarında daha iyi/farklı koşullar sunabileceği ve bu koşulları 
Yemek Sepeti’ne yansıtmak zorunda olmadığı açıkça ifade edilerek Yemek 
Sepeti’nin restoranlarla olan sözleşmelerini yeniden düzenlemesine ve bunun 
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 120 gün içinde Kurumumuza tevsik 
edilmesine OYBİRLİĞİ ile, 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. Yemek Sepeti’nin rakip platformların tanıtımlarını engellediği, rakip platformlarla 

çalışmamaları karşılığında restoranlara promosyon sağladığı, ayrıca Joker 
uygulamasının 4054 sayılı Kanun’a aykırı olduğuna ilişkin iddiaların reddine 
OYBİRLİĞİ ile  
 

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir 
 


