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Özgeçmiş 
Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda Ortak ve Rekabet ve Uyum Lideri olarak görev 
yapmakta olan Mert Karamustafaoğlu özellikle rekabet hukuku kapsamında rekabet uyum 
programları, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, özelleştirme işlemleri, soruşturmalar ve 
enerji sektöründeki rekabet hukuku uygulamaları alanlarında çalışmaktadır. Erdem & Erdem 
“Rekabete Uyum Programı”nın geliştirilmesinden sorumlu olan Mert Karamustafaoğlu, bu 
kapsamda şirket ve sektör odaklı olarak farklılaştırılabilen uyum programları yürütmektedir. 
Program çerçevesinde rekabet hukukuna ilişkin hemen hemen her konuda şirket eğitimleri veren 
Mert Karamustafaoğlu, aynı zamanda şirket içi iş akışlarının da rekabete uygun olarak yeniden 
düzenlenmesinden sorumludur.  

Çalışma hayatının 15 yılını Rekabet Kurumu’nda uzman, uzman yardımcısı ve başuzman 
pozisyonlarında geçiren Karamustafaoğlu, özellikle elektrik, akaryakıt, doğalgaz, madencilik 
sektörlerindeki özelleştirmelerde, ilaç, çimento, seramik, sinema sektörlerinde ve kamu 
ihalelerindeki rekabet ihlalleri hakkında yürütülen her türlü rekabet hukuku incelemelerinde aktif 
olarak yer almıştır. Ayrıca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen mevzuat çalışmalarında ve eğitim 
faaliyetlerinde de sık sık görev alan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda, rekabet hukukuna ilişkin 
ikincil mevzuatın hazırlanması, hizmet içi eğitimin verilmesi ve sertifikalı staj programları 
süreçlerine katılmıştır. 

2010 yılında Berlin’de yer alan Freie Universität’de hukuk alanında yüksek lisans eğitimini 
tamamlayan Mert Karamustafaoğlu halen aynı üniversitede enerji ve rekabet hukuku alanında 
doktora yapmaktadır. Mert Karamustafaoğlu ayrıca, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün 
Yönetim Kurulunda ve bu kuruluş tarafından çıkarılan “Enerji Hukuku” dergisinin yayın kurulunda 
yer almaktadır. Çeşitli bilimsel toplantılarda başta rekabet hukuku olmak üzere enerji hukuku ve 
tüketici hukuku gibi alanlarda tebliğler sunmuş olan Mert Karamustafaoğlu, ayrıca üniversiteler ve 
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diğer kuruluşlarca düzenlenen birçok rekabet hukuku eğitim programı kapsamında eğitmen olarak 
çalışmaktadır.  

Hizmet Alanları 
• Rekabet Hukuku  

• Uyum  

• Kişisel Verilerin Korunması 

• Birleşme ve Devralmalar 

• Özelleştirmeler 

• Kurumsal Danışmanlık 

• Yolsuzlukla Mücadele 

Sektörler 
• Ağır Sanayi • İnşaat ve Altyapı • Spor 
• Bilişim • Maden • Tarım ve Gıda 
• Enerji • Otomotiv • Teknoloji ve Medya 
• Finansal Hizmetler • Perakende • Telekomünikasyon 
• Gayrimenkul • Sağlık • Turizm 
• Limancılık • Sigorta • Ulaştırma ve Lojistik 

 

Yer Aldığı Projeler 
Rekabet Hukuku 

• Otomotiv, cam, liman hizmetleri, finansal hizmetler, lojistik, internet perakendeciliği, hızlı 

tüketim malları, alkollü ve alkolsüz içecekler, sağlık, gübre ve kimyasallar, turizm ve kâğıt 

ambalaj gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren önde gelen yerel ve çok uluslu şirketlere 

düzenli olarak rekabet hukuku alanında danışmanlık sunulması. 

• Şişecam ve Şişecam Çevre Sistemleri’nin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen taahhüt 

sürecinin yönetilmesi. 

• Önde gelen bir alkolsüz içecek tedarikçisinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen 

soruşturmada temsil edilmesi, rekabete uyum programları kapsamında destek verilmesi. 

• Gıda sektöründe iş gücü piyasalarına yönelik centilmenlik anlaşması yapılmasına ilişkin 

Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmada müvekkilin temsil edilmesi. 

• Havacılık sektöründe depo değişikliği ücretine ilişkin olarak Rekabet Kurulu tarafından 

başlatılan soruşturmada önemli bir havayolu şirketi adına taahhüt sunulması. 
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• Online paket servisi sektöründe hizmet sunan şirketin Rekabet Kurulu tarafından yürütülen 

soruşturmada temsil edilmesi. 

• Önemli bir gübre üreticisinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen bilgi değişimi iddialarına 

ilişkin soruşturmada temsil edilmesi. 

• Önde gelen bir perakende mağaza zincirinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen 

soruşturmada temsil edilmesi. 

• Bir hastanenin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmada temsil edilmesi ve 

taahhüt sürecinin yönetilmesi. 

• Bir konteyner taşımacılığı şirketinin liman hizmetlerine ve deniz taşımacılığı hukukuna 

ilişkin olarak Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen önsoruşturmada temsil edilmesi. 

• Kimyasal gübre pazarında faaliyet gösteren gübre tedarikçilerine ilişkin olarak Rekabet 

Kurumu tarafından yürütülen önsoruşturmada müvekkilin temsil edilmesi. 

• MDF pazarında faaliyet gösteren bir şirketin Rekabet Kurulu nezdinde yürütülen kartel 

iddialarına ilişkin soruşturmada temsil edilmesi. 

• Önemli bir inşaat firmasına Taşucu Limanı ihalesi kapsamında Rekabet Kurumu’na 

sunulması planlanan devralma bildiriminin hazırlanmasında destek verilmesi. 

• Önde gelen bir teknoloji şirketinin Türk ve Hollanda mahkemeleri nezdinde yürütülen 

tazminat talepli davalarında destek verilmesi. 

• Sektörde başta gelen bir turizm grubu ve çok sayıda iştirakinin kartel ve hâkim durumun 

kötüye kullanılması iddialarına ilişkin soruşturmada temsil edilmesi. 

• Ödeme hizmetleri ve finansal teknolojiler sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Rekabet 

Kurumu nezdindeki bireysel muafiyet başvurularına ve günlük rekabet hukuku ihtiyaçlarına 

ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi. 

• Türkiye’nin en büyük proje finansmanı işlemlerinden olan, Türk telekomünikasyon şirketi 

OTAŞ’ın yeniden yapılandırma sürecinde, çoğunluk kredi verenleri temsilen Rekabet 

Kurumu’na bildirimde bulunulması.  

• Türkiye'nin en büyük cam ev eşyası üreticisine bir dağıtım sistemi tasarlanması ve Rekabet 

Kurumu’na muafiyet bildiriminde bulunulması. 

• Türkiye’nin en büyük kalem ve kırtasiye üreticilerinden olan bir şirkete dağıtım sistemi 

tasarlanması ve Rekabet Kurumu’na muafiyet bildiriminde bulunulması. 

• Kurumsal Bankacılık Borçlanma Süreçleri (Sendikasyon/Kulüp Kredileri) Soruşturması’nda 

kurumsal bankacılık hizmetleri pazarındaki borçlanma süreçleri hakkındaki incelemeler 

kapsamında hukuki stratejinin belirlenmesi, doktrin ve mehaz mevzuat uyarınca 

savunmanın oluşturulması. 
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• Bankacılık sektöründe Rekabet Kurulu tarafından verilmiş idari para cezasına karşı açılan 

davanın karar düzeltme aşamasında hukuki stratejinin belirlenmesi ve dilekçenin 

hazırlanması. 

• Bazı film dağıtım şirketlerinin zincir sinema salonları ile anlaştığı, bu çerçevede zincir 

sinema salonlarına sağlanan birtakım avantajların bağımsız sinema salonu işletmecilerine 

sağlanmaması yoluyla bağımsız sinema salonu işletmecilerinin pazar dışına itilmek 

istendiği iddiası hakkında yürütülen önaraştırma. 

• Bayburt İnşaat Grubu’nun kontrol ettiği çeşitli 3 şirketler aracılığıyla kamu ihalelerine girdiği 

ve danışıklı teklif verdiği iddiası ön araştırma. 

• Türkiye Sualtı Federasyonu’nun CMAS dışındaki eğitim sistemlerine yönelik çeşitli 

uygulamalarla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin soruşturma. 

• Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin açmış olduğu rüzgâr enerjisi santrali bağlantı noktası 

yarışmalarından, Sütlüce Trafo Merkezi bölgesine ilişkin yarışmada rekabet kurallarının 

ihlal edildiği iddiası hakkında yürütülen önaraştırma. 

• Ön ödemeli su ve doğalgaz sayaçlarını tedarik eden şirketlerin kamu ihalelerinde danışıklı 

teklif verdikleri iddiasına yönelik ön araştırma. 

• İzmirgaz İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin uyguladığı satış politikası ile 4054 sayılı 

Kanun’un 6. Maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma. 

• ASKİ ve EGO’nun kendi belirlediği sayaçları almak hususundan tüketicileri zorladığı 

iddiasına ilişkin önaraştırma. 

• Akaryakıt sektöründeki dikey anlaşmaların, buna bağlı yapılan intifa ve benzeri 

sözleşmelerin tek bir anlaşma olarak kabul edilerek 5 yılla sınırlandırılmasına ilişkin 

önaraştırma. 

• Marmara bölgesi hazır 2 beton/çimento pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, rekabeti 

ihlal ettikleri yönündeki iddialar hakkında yürütülen soruşturmalar. 

• Antalya Ecza deposunun etkisiyle bazı ecza depolarının Kotan eczanesine yaptıkları vadeli 

satışları sona erdirdikleri iddiası hakkında yürütülen soruşturma. 

• Türk Eczacıları Birliği ve bağlı eczacı odalarının, resmi/özel kurum ve kuruluşlara ilaç 

satışlarında indirim oranını belirlemeye yönelik karar ve uygulamaları ile 4054 sayılı 

Kanun’u ihlal ettiği iddiası hakkında yürütülen soruşturma. 

• Seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri pazarlarında faaliyet gösteren 

32 teşebbüsün aralarında anlaşarak rekabeti ihlal ettiği iddiası hakkında yürütülen 

soruşturma. 

• ÇEAŞ’ın hâkim durumunu kötüye kullandığı ve şebekeye erişimi engellediği iddiasına 

ilişkin yürütülen soruşturma. 
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Kurumsal Danışmanlık 

• Dijital pazarlarda faaliyet gösteren startup şirketlerine genel kurumsal danışmanlık 

verilmesi ve sözleşmelerinin hazırlanması. 

• Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinden birinin sözleşmelerinin 

incelenmesi. 

• Önde gelen yerli ve yabancı firmaların acentelik, distribütörlük ve franschise ilişkilerinin 

yönetilmesinde hukuki destek sağlanması. 

• Bir Türk müvekkile vakıf kuruluşu işleminde danışmanlık verilmesi.  

• Çimento, limancılık hizmetleri, turizm, plastik boru sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler 

için yerli ve yabancı müvekkillere hukuki hukuki incelemeler yapılması. 

• Derince Limanı ve Kalamış Marina özelleştirmelerinde, Türkiye’nin önde gelen şirketleri 

için hukuki incelemeler yapılması. 

Birleşme ve Devralmalar 

• Türkiye’de yerleşik CPT boru ve bağlantı parçaları üretimi faaliyetinde bulunan bir şirketin 

devralınması projesinde danışmanlık verilmesi. 

• Mısır’da bulunan Pearl for Glass Manufacturing S.A.E. Cam Fabrikası’nın varlıklarının 

devralınmasında Paşabahçe’ nin temsil edilmesi. 

• Camiş Ambalaj’ın oluklu mukavva üretimine ilişkin iş kolu olarak kısmi bölünme yoluyla 

kurulan Eskişehir Oluklu Mukavva Sanayi A.Ş. paylarının tamamının Avusturyalı Prinzhon 

Holding’e bağlı Mosburger GmbH’ye devredilmesi. 

• Toplam değeri 335 milyon Euro olan Mota-Engil Logistica and Tertir Terminais de Portugal 

şirketlerinin %100’ünün devralınması. 

• Senerji A.Ş. ile Düzce Enerji A.Ş.’nin %100’ünün bir Türk grup şirketi tarafından 

devralınması. 

• Madencilik sektöründe faaliyet göstermekte olan bir Türk grup şirketin Kolombiya’da kömür 

madeni sahasının devralınması. 

• Bir Türk şirket tarafından devralınan hidroelektrik santrallerinin yeniden finanse edilmesi. 

Uyum 

• Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren şirkete anti-corruption uyum programının 

hazırlanması. 

• İnşaat, bankacılık, tütün, cam, demir-çelik, sağlık ve biyomedikal, turizm ve otel 

işletmeciliği, enerji, lojistik, taşımacılık, otomotiv, seramik, maden sektörlerinde faaliyet 

gösteren şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına veri koruma hukukuna ilişkin uyum 

programları hazırlanması. 
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• Enerji, IT, otomotiv, beyaz eşya, cam, demir çelik, internet perakendeciliği, hızlı tüketim 

malları, alkollü ve alkolsüz içecekler gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere 

rekabete uyum programının uygulanması. 

Eğitim 
• Freie Universitaet Berlin, Özel Hukuk Doktora (devam etmekte) 

• Freie Universitaet Berlin, LL.M. 

• İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

• Üsküdar Anadolu Lisesi  

Üyelikler 
• İstanbul Barosu 

• Rekabet Uzmanları Derneği 

• Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu  

• Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Elektrik Piyasası Hukuku Çalışma Grubu 

• İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu 

• Enerji Hukuku Dergisi Yayın Kurulu 

Yayınlar 
• E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan Bir Cisim Yaklaşıyor”, 

Erdem&Erdem Hukuk Postası, Kasım 2021  

• COVID 19 Salgınının Türk Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Erdem&Erdem Hukuk 

Postası, Mayıs 2020  

• Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi, Erdem&Erdem Hukuk Postası, Şubat 2020 

• Facebook Dosyasında İkinci Perde, Erdem&Erdem Hukuk Postası, Eylül 2019 

• Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı, Erdem&Erdem Hukuk Postası, 

Haziran 2019 

• Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı, Erdem&Erdem Hukuk Postası, Kasım 

2018 

• Rekabet Kurumu’nun Elektrik Dağıtım Sektöründeki Kararlarına İlişkin Genel Değerlendirme, 

Erdem&Erdem Hukuk Postası, Ağustos 2018 

• Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor, Erdem&Erdem Hukuk Postası, Şubat 2018 

• Televizyon Yayıncılığı Sektör İncelemesi Raporu, Erdem&Erdem Hukuk Postası, Eylül 2017  

• Avrupa Birliği Komisyonu E-Ticaret Sektör Araştırmasının Tüketim Malları Açısından 

Değerlendirilmesi, Erdem&Erdem Hukuk Postası, Mayıs 2017 

• Rekabet Kurumu’nun Elektrik Sektöründeki Son Dönemdeki Soruşturmaları; Back to Past, 

Erdem&Erdem Hukuk Postası, Şubat 2017 

• Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı, Erdem&Erdem Hukuk Postası, Eylül 

2016 



Erdem & Erdem 

• Türkiye’de “MFN” Uygulamasının Ayak Sesleri; Yemek Sepeti Kararı, Erdem&Erdem Hukuk 

Postası, Mayıs 2016 

• “Rekabet Hukuku Açısından Kamu İhalelerinde Danışıklı Teklif Vermek”, 2. Kamu İhale Hukuku 

Sempozyumu, İstanbul 2015. 

• “Elektrik Piyasalarında Tüketicinin Korunması Ve Rekabet Hukuku İlişkisi”, 5. Tüketici Hukuku 

Sempozyumu, İstanbul 2015. 

• “Akaryakıt Sektöründe Şeffaflık Kapsamında Tüketici Bilgilendirme Platformları”, 4. Tüketici Hukuku 

Sempozyumu Kitabı, İstanbul 2014. 

• “Rekabet Hukuku İhlallerinin Sona Erdirilmesinde Tüketici Odaklı Bir Uygulama; Taahhüt”, 3. 

Tüketici Hukuku Sempozyumu Kitabı, İstanbul 2013. 

• “Serbestleşme Sonrası Elektrik Sektöründe Yoğunlaşmaların Kontrolü; Eschwege Kararı 

Çerçevesinde Yeni Döneme İlişkin Çıkarımlar”, Enerji Hukuku Dergisi, Yıl 2, Sayı: 2013/2, Ankara 

2013. 

• “Enerji Sektöründe Yatırım Yapmamak Suretiyle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması”, Enerji 

Hukuku Dergisi Yıl 1, Sayı 1, Ankara 2012. 

• Investitions-und Kapazitätszurückhaltung Als Missbräuchliches Verhalten Gemäss Art. 102 AEUV, 

Freie Universitaet Berlin, Yüksek Lisans Tezi, Berlin 2010. 

• “Rekabet Hukuku Açısından Akaryakıt Dağıtım Sektöründeki İntifa ve Benzeri Etkiye Sahip 

Sözleşmeler”, 15. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı Bildiriler Kitabı, İstanbul 2009, 

s.164 vd. 

• “Rekabet Politikası Açısından Türkiye Elektrik Sektöründe Serbestleştirme ve Rekabet”, TMMOB 

Türkiye VI. Enerji Sempozyumu, Ankara 2007, s.298 vd. 

• Elektrik Üretimi Pazarındaki Mevcut Sözleşmelerin Pazarın Rekabetçi Yapısı Üzerindeki Etkileri, 

Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara 2005. 
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