
  
 

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (“TOKKDER”) Rekabet Kuralları 

Kılavuzu 

TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul’da 

kurulmuş bir dernektir. Kuruluşundan bu yana, yüksek hizmet kalitesi sunan, kanunlara uygun çalışan 

ve “Günlük” ve “Operasyonel” kiralama alanında faaliyet gösteren şirketlerin bir araya geldiği önemli 

bir sektör kuruluşu olmuştur.  

TOKKDER, sektörle ilgili kamu düzenlemelerinin tüm paydaşlar bakımından adil ve sürdürülebilir 

olmasını sağlamak için faaliyetlerini sürdürmekte ve sektörün hizmet kalitesinin artması, büyümesi ve 

kamuya tanıtımının sağlanması için çalışmaktadır.  

Bu kapsamda, TOKKDER, söz konusu faaliyetlerin yürütülmesi sırasında üyelerinin menfaatlerini 

etkileyebilecek kurumsal, mevzuata ilişkin, yargısal, idari ve ticari gelişmeleri ve düzenleyici kurumların 

diğer faaliyetlerini üyeleri ile birlikte izlemekte ve değerlendirmektedir. Söz konusu çalışmalara ek 

olarak TOKKDER, üyelerinin kolektif menfaatlerini gözetmek amacıyla iletişimler gerçekleştirme veya 

başka bir şekilde aksiyon alma yükümlülüğü altına girebilmektedir.   

TOKKDER bünyesinde gerçekleştirilen bütün faaliyetler; TOKKDER veya üyeleri tarafından, üyelerin 

faaliyetleri ile bağlantılı birtakım verilerin/bilgilerin toplanması ve paylaşılmasını, aynı zamanda bu 

faaliyetler kapsamındaki eylemlere ilişkin karar alma sürecini kolaylaştıran görüşmelerin yapılmasını 

gerektirebileceğinden rekabete hassas olarak değerlendirilebilmektedir.  

Bu sebeple, TOKKDER ve üyeleri, yukarıdaki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında, mevcut veya potansiyel 

rakipler arasında sektörel bir dernek vasıtasıyla gerçekleşen bilgi değişimi ve diğer işbirliği doğurucu 

eylemlere uygulanacak rekabet kurallarına tam uyum gösterecektir. Bu kapsamda TOKKDER, bu 

Kılavuz’da yer alan aşağıdaki kuralları benimsemiştir ve TOKKDER nezdinde bu kuralları sıkı bir şekilde 

uygulamaktadır.  

TOKKDER gözetiminde planlanan herhangi bir faaliyet kapsamında, üyeler: 

 Kendilerinin veya rakiplerinin ticari faaliyetlerine ilişkin hassas ticari bilgi (stratejik açıdan 

kullanışlı bilgi; fiyat (yalnızca spesifik bir müşteriye ilişkin spesifik bir fiyat bilgisi değil aynı 

zamanda fiyata ilişkin genel trend ve planlar), satış, maliyet, alım/satım marjı, sözleşme 

şartları, müşteriler, satış hacmi, pazar payı, plan ve stratejiler, yatırımlar ve beklentilere ilişkin 

bilgi de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) paylaşmaz.   

 Fiyatlar, fiyat değişiklikleri, fiyat trendi veya fiyat politikaları, indirim veya ıskonto politikaları 

veya bunların hesaplanması, ya da mevcut veya gelecek fiyatlamayı etkileyebilecek herhangi 

bir pazar politikasını görüşmez veya bunlara birlikte karar vermez.  

 Satış bölgelerinin veya müşterilerin paylaşılmasına ya da sınırlandırılmasına ilişkin görüşmez 

veya bunlara rakipleri ile birlikte karar vermez. 



  
 

 Satış miktarı, envanter seviyesi, satış süreçleri, teknolojik gelişim ve yatırımların 

sınırlandırılması, kontrol edilmesi veya koordine edilmesine ilişkin görüşmez veya bunlara 

birlikte karar vermez.    

 Pazara girişte haksız engeller oluşturmak amacıyla görüşmez veya bunlara birlikte karar 

vermez.  

 İhale sürecinde verilecek olan tekliflere ilişkin rakipleri ile görüşmez veya bunlara birlikte karar 

vermez.  

 Alıcılara veya rakiplere ilişkin boykot gerçekleştirmez veya kara liste oluşturmaz.  

 Mevcut ya da potansiyel bir rakibi dışlama etkisi veya amacı taşıyan herhangi bir tartışma veya 

işbirliği içinde bulunmaz.  

 Mevcut veya gelecek sektör trendleri veya üyelerin piyasa uygulamaları, faaliyetleri veya 

durumlarına ilişkin herhangi bir üyeye dair stratejik açıdan kullanışlı bilgileri açığa çıkaracak 

biçimde, kamu yararı olsun olmasın, istatistik derlemez veya yayınlamaz (kural olarak yalnızca 

kümülatif ve geçmiş tarihli veriler derlenebilir ve yayımlanabilir).   

TOKKDER tarafından organize edilen veya TOKKDER sponsorluğunda gerçekleşen bir etkinlik 

bağlamında, planlanmış veya gizli bir toplantı sırasında olması fark etmeksizin, yukarıda yer verilen ya 

da bunlara benzer nitelikte hassas ticari bilgilere ilişkin herhangi bir görüşme, bilgi alışverişi veya diğer 

eylemler kesinlikle yasaktır. Nitekim bu eylemler yalnızca ilgili üyeleri değil, aynı zamanda sektörel bir 

dernek olan TOKKDER’i de ciddi rekabet hukuku cezalarına maruz bırakabilmektedir.    

Rekabet hukuku açısından risk oluşturabilecek görüşmelerden kaçınmak adına, toplantı gündemi her 

zaman rekabet kuralları açısından önceden gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda, daha önce belirlenen 

ve kontrol edilen toplantı gündemini devam ettirmek ve gelecek toplantının gündemindeki yeni 

konuları tercihen ertelemek hayati öneme sahiptir.  

Her halükarda, herhangi bir katılımcının önerilen faaliyetin veya görüşme konusunun hukuka 

uygunluğuna ilişkin endişesi olması halinde, bu husus, derhal başkana veya diğer yetkililere iletilmeli 

ve söz konusu faaliyet veya görüşme ACTECON’a danışarak gerekli yönlendirme ve tavsiye sağlanana 

kadar askıya alınmalıdır.   

Herhangi bir TOKKDER yetkilisi, yöneticisi, çalışanı veya TOKKDER bünyesinde yer alan herhangi bir 

çalışma grubu rekabet hukukunu veya bilhassa bu Kılavuzu ihlal edebilecek herhangi bir eylemde 

bulunma yetkisine sahip değildir. Buna ek olarak, hiçbir yetkili, yönetici, çalışan veya TOKKDER 

bünyesinde yer alan hiçbir çalışma grubu bu tarz bir eylemi yönlendirme, onaylama veya görmezlikten 

gelme yetkisine sahip değildir.   

 


