
Rekabet Hukuku 
uyum PRogRamı 
tasaRımı ve 
uygulanması

kuRumsal yönetim ilkeleRi ışığında
tarih:  11 nisan 2013, Perşembe
saat:  13:30 - 18:00
adres:  Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Ofisi
 Yıldızposta Caddesi Dedeman İşhanı No: 48 Kat: 7 
 Esentepe Beşiktaş İstanbul
telefon:  0212 347 62 73

13.30 - 14.45 kurumsal yönetim ilkeleri ışığında Rekabet Hukuku uyum Programları
 Rekabet Hukuku uyum Programı nedir? unsurları nelerdir? 
 neden ihtiyaç duyulmaktadır?
 uyum programının içeriği ne olmalıdır ı

l Rakiplerle İlişkiler
     – Anlaşmalar 

	 l Fiyat Tespiti  
	 l Pazar Paylaşma
	 l Diğer İhlaller
	 l İhaleleye Fesat Karıştırma
	 l Bilgi Değişimi

      – Teşebbüs Birlikleri
      – Yatay İşbirliği Anlaşmaları

14:45 - 15:00 kahve arası

15:00 - 16:30 uyum programının içeriği ne olmalıdır ıı
l Müşterilerle İlişkiler - Dikey Anlaşmalar
l Hakim Durumu ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
l İç Haberleşme ve Genel Olarak Kullanılan Dil

16:30 - 16:45 kahve arası

16:45 - 18:00  uyum programının içeriği ne olmalıdır ııı
l Rekabet Kurumu Soruşturmaları
l Pişmanlık Düzenlemeleri
l Başlıca Davranış Kuralları Yap/Yapma

etkin Rekabet Hukuku uyum Programından beklenen faydalar nelerdir?
uyum programının başarısı bakımından kritik etkenler nelerdir?
şirkete özel uyum programı nasıl oluşturulur?
soru ve Cevap

Programa katılım bedeli 500 TL + % 18 KDV olup, TKYD Üyelerine % 30 indirim sağlanmaktadır.
Detaylı bilgi ve kayıt için 0212 347 62 73 numaralı telefondan Ahmet Balcılar (abalcilar@tkyd.org) ile görüşebilirsiniz.
*TKYD konuşmacılarda ve içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2011 yılından beri Hergüner bilgen özeke avukatlık 
ortaklığı’nın Rekabet Hukuku danışmanlığını yü-
rütmektedir. Hergüner’e katılmadan önce Rekabet 
kurumu’nda, kuruluşundan itibaren 14 yıl boyunca 
Rekabet uzmanı ve Rekabet başuzmanı olarak gö-
rev almıştır. Hergüner çatısı altında, müvekkil söz-
leşmelerinin Rekabet Hukuku açısından değerlen-
dirilmesi ve uyumluluklarının sağlanması; birleşme 
ve devralma işlemleri ile çeşitli sözleşmelerinin 
Rekabet kurumu’na bildirilmesi ve izin süreçleri-
nin koordine edilmesi; Hergüner müvekkillerine 
Rekabet kurumu soruşturma süreçleri ve pişmanlık 
başvuruları konularında danışmanlık hizmetlerinin 
verilmesi ile Rekabet Hukuku uyum programlarının 
tasarlanarak uygulanması faaliyetlerini yerine 
getirmektedir. süleyman Cengiz’in Rekabet Hukuku 
alanında yerli ve yabancı yayınlarda yer almış çok 
sayıda makalesi bulunmaktadır. 

10. yıl10. yıl

SÜLeYman Cengiz


