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Giiniirniizde batr ekonomilerine egemen olan ve Ttirkiye'de de uygulanan piyasa ekonomisi sisteminin iqleyigi, tizel miilkiyet, girigim tizgiirltipti
kayve serbest rekabetin varh$m gerektirir. serbest rekabet ortamrnda,
naklarrn daha etkin kullammr, maliyetlerin diiqmesi ve yeni teknolojilerin
kullamlmasr suretiyle ttiketicilerin daha lclrza mal ve hizmet edinmeleri
resaflamrken, kalitenin artmrq olmasr temin edilmektedir' Ancak, serbest
birlikile
gelmeleri
duruma
hakim
piyasada
kabet diizeninde, teqebbtislerin
kalte bu hakimiyetlerini kOttiye kullanarak rekabetin etkinlipini ortadan
mevcut
kurallarrmn
rekabet
drrmalarr sijzkonusu olabilir. Baqka bir deyiqle,
grkarlarr
olmadrpr bir ortamda ekonomik bakrmdan giiglti teqebbiisler kendi
stizetmek
piyasasrndan
dogrulirsunda hareket ettiklerinde, serbest rekabet
ilk uy,rrrl,,'m,' olmayacaktrrl. Bu nedenle, baqta liberal ekonomik sistemin
gulandrg iilkeierdez devletin piyasadaki rekabet diizeninin iqleyiqini temin
*
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etmek tizere kurallar koyarak mtidahalesi kabul edilmekte, uygulanan ydntemin ve konulan kurallann serbest rekabet dtizenini koruyucu fonksiyon
saplamasr amaglanmakta ve devletin rekabet kurallan ile piyasaya miidahale ederken tarafsrz kalmasr, kamu tegebbtisleri dahil herhangi bir ekonomik griciin serbest rekabet dtizenini bozacak dawamqlanna izin vermemesi
hedeflenmektedir. Rekabet kurallan ile korunan menfaat, hem rekabet ortamrmn kendisi hem de bireylerin ekonomik faaliyetlerindeki dzgtirltikleridir3.
Ulkemizde ekonomik ve siyasi geligmelere paralel olarak rekabet kurallarrnrn dtzenlenmesi ihtiyacr, 7.12.L994 tarihinde kabul edilen 4054 sayrh
Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun (RK) ile giderilmiqtir. Rekabet Kanunu'nun amacr l.maddede qiiyle ifade edilmigtir: "Bu Kanr^tnunamau, rnal
ue hizmet piyasalartndahi rekabeti engelleyici,bozucuueyaktsr.tlayrcr,
anlagma, karar ue uygulamalan uepiyasaya hakim olan teEebbiislerinbu hakimiyetlerini kdtiiye kullanmalartnr, iinlemek, bunun igin gerekli dilzenlerne ue
denetlemeleri yaparah rehabetin korunmastnt sa$larnakttr". Bu amacr gergeklegtirmek igin siiz konusu Kanun'un uygulanmasrm grizetmek ve Kanunun kendisine verdi$i giirevleri yerine getirmek [zere karnu ttizel kiqiliflini
haiz idari ve mali tizerkli!'e sahip Rekabet Kurumu teqkil edilmigtir
(RK.m.20)4. Rekabet Kanunu'nda yasaklanan faaliyetler ve hukuki iqlemler
hakkrnda, baqvuru iizerine veya re'sen inceleme, araqtrrma ve sorugturma
yapmak; Rekabet Kanunu'nda diizenlenen hiikiimlerin ihlal edildiginin tespit edilmesi iizerine, bu ihlallere son verilmesi igin gerekli tedbirleri almak,
bunun yamsrra Kanun'da belirtilen difer gtirevleri yapmak iizere Rekabet
Kurulu olugturulmuqtur (m. 22,27,8, 9, 13, 74, t5, 16,17).
$1. REKABETiN KORUNMASI IIAIilCNDA I(ANT'NDA YASAKI.ANAN
FAALiYETLER
4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun'un ka.yna$ esas itibariyle Awupa Toplulufu'nu kuran Roma Antlaqmasr'ndaki rekabet diizenine iliqkin kurallardrrs. Awupa Topluluf'u ile Tiirkiye arasrnda imzalanan

Blank, J., Europdische Fusionskontrolle im Rahmen der Art.86 des EWG-Vertrages (Tez)
Baden-Baden,1991,s.47.
Bu konuda bkz. Aslan, Zehreddin/Berk, Kahraman, Rekabet Kurumu'nun Oluqumu, G6rev
ve Yetkileri ile Yargrsal Denetimi, Alfa Yayrnlarr, istanbul 2000; Odyakm az, Zehra, "idafi
Tbqkilat iginde Rekabet Kurumunun Yeri ve Onemi', Ankara Barosu Uluslararasr Hukuk
Kurultayr, Fikri MUlkiyet ve Rekabet Hukuku, Ankara2O02, C.II, s.81 vd.; Akyrlmaz, Bahtiyar, "idari Usul ilkeleri Iprlrnda Rekabet Kurulunun Qahgma Usulii", Ankara Barosu
Uluslararasr Hukuk Kurultayr, Fikri Mtilkiyet ve Rekabet Hukuku, Ankara 2002, CJI,
s.104vd.
Tiirkiye, Giimrtik Birlili ile hedeflenen ekonomik btittinlegmeye ulaqmak amacryla, rekabet kurallan ile ilgili mevzuatrmnAvrupa Topluluiu mevzuatryla uyumlu hale gelmesini ve
etkin bigimde uygulanmasrnr temin edecektir (V95 sayrh Grimrtik Birlifi Karan m.37/I)
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1/95 sayrh ve 1.6.1996 tarihinde yiirtirliife giren Giimriik Birlifii Anlaqmasrna giire taraflann rekabet politikasr ve rekabet hukuklanmn birbirine
uyumlaqtrnlmasr gerekmektediro. Bu nedenle, Tiirk Rekabet Kanunu uygulamasrnda Topluluk igtihatlan tjzel bir ijnem arzetmektedirT. 4054 s. Kanunun ikinci Krsmrmn Birinci Biiltimtinde Yasaklanan Faaliyetley' baqhlr aItrnda baqhca iig faaliyet sayrlmrqtrr;
l-Rekabeti srmrlayrcr Anlaqma, uyumlu Eylem ve Kararlar8, 2-Hakim
Durumun Kiitiiye Kullamlmasr, 3-Birleqme ve Dewalmalar'
I- Rekabeti srllrlayrcr

Anlagma, u5rumlu Eylem ve Kararlar

A- Genel Olarak
Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun'un 4. m. "Belirli bir mal ueya
hizmet piyasasrnd.ad.oPrudan ueya dolayft. olarak rehabeti engelleme,bozma
ya d,aktsttlama amaclnt.tagtyan ueyabu etkiyi doPuranyahut dopurabileceh
nitelikte olan tegebbilslerarast,anlagmalar; uyumlu eylemler ue tegebbilsbirliklerinin bu tiir karar ue eylemleri hukuka ayhtrt' ue yasakttrg' Bu haller,
\zellihle gunlardt'rLo:
i

'

)

,

Tiirk
Oz,Gamze, "AT Rekabet Hukukuna Genel Bir Bakrq ve Giimrtik Birliii Q^ergevesinde
iqletolgekli
orta
ve
Kiigiik
Hakkrnda,Kanunun
Rekabet Hukuku", Rekabetin Korunmasr
melere Etkisi, Tbs-Ar Yayrnlan, No: 20, Ankara 1996, s.11 vd.; Arslan, Yrlmaz, Rekabet Hukuku, Bursa 2001.,s.22 vd.
ytiTiirkiye, Giimriik Birligi'nin ytiriirlti!'e girmesinden itibaren bir yrl iginde Toplulukta
riirltikte bulunan ttim blok muafiyeti ydnetmeliklerinde veAT makamlannca geliqtirilen ig(1/95 sayrh Giimriik Birli
tihat hukukunda yeralan ilkelerin uygulanmasm saflayacakhr
m.37/2)
Karan
fl
Doktrinde farkh eltlimler olmakla birlikte, bu faaliyetleri ifade etmek iizere "damqrkhhk"
kavramr kullamlmaktadrr. "Rekabet hukukunda damqrkhk, teqebbtislerin veya teqebbiis
iginbirliklerinin rekabet riskini ortadan kaldrrmak igin herhangi bir qekilde giiriiq birlili
Zede olmalan ve buna uygun hareket etmeleridir".Bkz. Tekinalp/Iekinalp, s.392 N'9; An,
ve
Eylem)
(Anlagma,
Uyumlu
Karar,
Kavramr
Damgrkhhk
Hukukunda
keriya, Rekabet
S"t1t, Kerem Cem, Rekabetin Korunmasr Hakkrnda
fi,,iut i Sonuglan, Ank ata 2O04,
".i8;
Birli!'i
ongdrtilen Yasaklayrcr Hiiktimler ve Bu Hiikiimlere Aykrn siizleqme ve Teqebbiis
Kaiarlanmn Gegersizliii, Rekabet Kurumu, 2000, s'142 dn'6'
Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanun'un,'Rekabetin SrntrlanmastnrnOzel HukukAlamnaykr'rt
dalci Sonuglarr'baqhlrnr taqryan Beqinci Krsmrnda, "Bu Kanunun 4 iincii maddcsine
kararlarolan her tiirlti anlagma ile te'gibbfisbirlikleri karart. gegersizdin Bu anlagmalardan ve
d.an dapan edirnlerin ifasr.istenemez.Daha dnceyerine getirihnig edimlerin gegersizliPi nedcniyle geriistenntesihalindc taraflann iad,eborcu Borglar Kanunu'rytn 6! ue64-ilncil mad'delerine
n\id,in Borglar Kanununun'65 inci rnadd,esihukmu bu Kanundnn doPan ihtiloflara uygulan-

maz" (RK.m.56) denilmektedir'
10 Rekabet Kurulu'nun 4.m. ile ilgili tirnek sayrlabilecekkararlarr 9u qekildedir: "AKQANSA Qimento San. ve Tic. A.$., BATIQ|M Batr Anadolu Qimento San. A.$., QiMEI'I"IA$ izmir QimenSan' ve
to Fabrikasr fiirk A.g., DENiZli qimento San. Tic. A.$. ve BATISOKE SOkeQimento
yoluyla
dnceden
anlaqma
satrqlan
yapacaklan
yrhnda
t99z
Tic. A.$.'nin Ege Biilgesi tltizeyinde
korumaya ve
tespit etmek siretiylu agrkgapazar paylaErmrnagittikleri... ig pazardaki kar6lS
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a) Mal ueya hizmetlerin ah.m ya da sattm f4tattntn, fiyatt olugturan rnaliyetrL, kdr gibi unsurlar ile her tiirlii ah,m yahut sattm Eartlartntn
tespit edilmesiLz,
b) Mal ueya hizrnet piyasalanru.n bdliigiilmesi ile her tiirlii piyasa kaynahlarr,ru,nueya unsurlarrnrn paylagtlmast, ya da kontrolii,
c) Mal ueya,hizrnetin arz ya da, talep rniktartntn kontrolii ueya bunlartn
p iy asa dt Etnda belirlenme si,13

daha da artrrmaya ydnelik olarak, fabrikalarrn bulundufu merkezlerin ve yakm gevresinin
oluqturduiu yof'un talep biilgelerinin, o biilgedebulunan fabrika ya da fabrikalara terkedilmesi suretiyle, bu biilgede fiyat ve difier sahq kogullanmn rekabetgi bir yaprdan gok uzak, adeta
tekelci bir ortamda belirlenmesini temine yiinelik bir colrafr pazar paylagrmrna gidildifi, coirafi pazar paylaqrmrnrn, yukanda sdz edilen yolun talep b0lgelerinin yiire fabrikasr ya da fabrikalarma terkedilmesi ile srmrh olmadrlr ve bu biilgeler drgrndakalan yerlerde de hangi fabrikamn ne kadar satrq yapacalanrnveya siizkonusuyerlegim biriminde yaprlacak satrglardan
alaca[r payrn, soru5tuma kapsamrndaki tegebbtislerarasrnda yaprlan anlaqmalar yoluyla belirlendifi... birlikte fryat tespiti hususunda yalnrz Izmir merkez ilgelerinde deiil, anlagmalar
yoluyla ve ttim biilge dtizeyindebir ihlalin gergekleqtirildigi...AkgansaA.$., Batrgim A.9., BatrsdkeA.$., QimentagA.$. ve Denizli Qimento A.$.'nin eylemleri ile 4054 sayrh Kanun'un 4'iincii maddesinin (a), (b) ve (c)bentlerini ihlal ettiklerine" (RKK. No:99-30/276-166(a), 17.6.1999).
"Gtiney ve Gtineydolu Anadolu btilgesindeyer alan 6 ilde faaliyet giisterenYerel Teqebbiisleri,
pazar drqrnagrkarmak amacryla,AygazA.$., Sihirgaz A.$., ipragaz A.$. ve Demirdren Gaz Grubunun, 24 Haziran 1997 tarihinde Gaziantep Tilmen Oteli'nde, lbmsilcileri vasrtasrylabir fiyat anlagmasr yaptrklarr, mezkur anlagma hiikiimlerini Mogaz A.$.'nin de katrLmr ile
27.L0.L997tarihinde, Adryaman ilinde uygulamaya koyduklarr, biiylece,4054 say[r Kanun'un
4 iincii maddesinin (a) ve (d) bentlerini ihlal ettikleri" (RKK No:93/750-159,26.11.1998).
"Birlegik Basrn Dagtrm A.$. ve YAYSATYayrn Satrg Pazarlama ve Dafittrm A.g.'nin, birlikte
kurmuq olduklan BIRYAY Birleqik Yayrn Da!.rtrm A.$. vasrtasrylakoordinasyon saflayarak,
gazetnve dergi da$trmr piyasasrnr biiltiqmek, miigteri yayrnlarrm paylagmak, miiqteri yayrnevIerine ait gazetnve dergilerin da$trmrna iligkin komisyon oranlanm ve dairtrlan ya5nnlardan
ahnacak sabit ticreti birlikte tespit etmek suretiyle, Kanun'un 4'iincii maddesinin (a) ve (b)
bentlerini agrk bir bigimde ihlAl ettikleri' (RKK No:00-26/292.162).
1 1 "Ttirkiye Esnafve Sanatkarlar Konfederasyonu'nunekmekte tavan fryatla birlikte taban (maliyet) fiyatrnr da belirlemesineyiinelik karan yoluyla, 4054 sayrh Kanun'un 4. maddesini ihlal
etti$ni...' (RKK No:05-02/I8-9,7.L.2005).
Bankalararasr Kart Merkezi (BKM), karth iideme sistemi iginde ortak sorunlara gtiztiLrn
bulmak, banka ve kredi kartlan kural ve standartlarrnr geligtirmek amacryla 1990yilrnda 13 kamu ve dzelTiirk bankasrnm ortakh!,ryla kurulmuqtur. Kuruldufu diinemdenitibaren aldrlr kararlarla kredi kartr ile iideme sistemlerinde ortak takas komisyonu oranr belirlemiqtir...ilgili
pazarda maliyet ve fiyat olarak kabul edilebilecekolan takas komisyonunun rakip tegebbtislerce birlikte belirlenmiq olmasr,4054 sayrh Kanun'un 4.maddesinin(a) bendindebelirtilen iirneie uygun olarak ihlali anlamrna gelmektedir (RKI! No: 05-43/602-153,L7.2005).
13 "Ege EczacrlarVakfi ile Samsun EczacrOdasrnrn,davacrnrn(ilag ve Kimya Endtistrisi iqverenler Sendikasr)sektiir temsilcileri ile yaptrlr toplantr sonundaaldr[r 102 sa;nh kararrn, mal sapIayrcrlannrn ba$msrz olarak belirlemesi gereken satrq koqullarrmn birlikte belirlenmesine ytinelik olarak ahndrfr,.eczadepolanmn satrq kogullanna krsrtlamalar getirilerek bunlann ekonomik karar alma iizgiiLrltiiiiniin ortadan kaldrnldrfr, ilag pazannda bulunan teqebbtislerin
mevzuatrn gizdi['i srnrrlar iginde ve piyasa kogullan gergevesindeiizgiirce karar vermelerinin
zorlaqtrnldrfr, ilag satrglannda uygulanan vadelere mevzuatta bulunmayan krsrtlama getirildi!'i, mal fazlasrna iiriin lazrnda 7o10 srnr konulduiu, ilag rireticisi firmalara ve ilaq dafrtrm
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d) Rakip tegebbilslerin faaliyetlerinin zorlaEtrrt'lmasr',htst'tlanmasl ueya
piyaiad.i faatiyet gdsteren tegebbilslerin boyhotta ya da di$er daura'
-nigtarla
piyasa d.tgtna gtkarttlrnast. yahut piyasaya yeni gireceklerin
engellenmesi,
e) Milnhastr bayilih harig olmak i)zere,eEit hak, yilkilmliihik ue edimler igin egitd.urumd.aki kigilere farkh. gartlarr.n uygulanmastrs,
f) Anlagmantn niteli$i ueya ticari teamiillere aykt'rt' olarak, bir mal ue'
ya hizmet ile birlihte di{er mal ueya hizmetin satr'n ah'ntnastntn zodurumundaki altalartn talep et'
runlu krltnmasr,ueya&racl teEebbi)s
tijli bir rnaltn ya d,ahizmetin diper bir mal ueya hizmetin de a'h.ctta'
,ifrnd.oo teghiri Eartrna baglanmast, ya da arz edilen bir rnal ueya
hizm.etin tekrar arzlna iligh,in partlan'n ileri silriilmesi,
Bir anlaqmaru.nuarlr$tntn ispatlanamadrpt.durumlar da piy asadaki fiyat d.eSigm.elirininueya &rz ue talep dengesinin ya da teEebbilslerinfaaliyet
uaryutZrintn, rekabetin engellendigi, bozulduPu ueyclhtst'tlandtpt' piyasalard.aiin" benzerlik gi)stennesi,tegebbiislerin uyumlu eylem iginde olduklartna
karine tegkil eder'
Ekonomik ue rasyonelgergeklered,ayanmakkoEuluyla taraflardan her biri
uyumlu eylernd.ebulinmai$mt. ispatlayarah sorurnluluktan kurtulabilir"ra'
toplam iskontokanallarrna yrl sonunda performans bazrndaverilen ciro iskontosu ile birlikte
yeni fryatlara 30
nun 7, 10'u uq*u-..rrrrn belirlendifi, mal saflayrcilan ile ecza depolanmn
giin iginde gegmesiistenerek ilaq pJza'nda ya'anan rekabetin srnrrlanmasrmn amaglandr$
i'taqitmu1i"dtrr' (Damgtay 10. D. 18.11.2003, 2O0t1L44t 8', 2003/4468K')'
L4 Rekabet Kurulu, ttizel kigiliE'i bulunmayan BiAK isimli teqebbtis birliginin universal
boykot" olaA.$'nin tiyelik bagvururorro rudd"t*esini RK.m'4l2 (d) frkrasrna uyan"kollektif
ruk kubol etmiqtir (RKK, No: 99-13i99-40,4'3'1999)'
15 Telsim'in lblsim Shop'Iarla yukanda ana hatlan gizilen iliqkisinin, GSM hizmetleri piyasasrnn
bir etki dolurmamevcut durumunda iki aktorlti olan GSM operatilrlii[t piyasasrnda srmrlayrcr
gdsteren bir cok distrifaaliyet
piyasasrnda
cihazr
terminal
olan,
payrna
sahip
pazar
n
Zo
ii,
gahqan etkili bir
brit6r ile miirrhu"irlrk iqeren protokoller gergevesindegahqan ve Vine mtinhasll
Tblsinrlin 9o 30'Iuk pazar
karqrsrnda
A'$.
Hizmetleri
iletiqim
Tfrrkcell
olan
sahip
aSna
dalrtrm
ve servisleripalrm koruyabilmesi igin sailece kendislyle gahgmayrkabul edecekve ii'ntinlerinin
dalrhm kanallanna ihtiyacr oldufu anlagrlmaktadrr. lblsim Shop'lalii p"o-o.vo"unuyaplcak
zorlagtrrmayacale, hatnn, mtinhasrrhk qartrna gdre gihqmasrn ' rakip Turkcell'in faaliyetlerini
artrran bir unsur olduta mevcut durumda piyasada rekabet yaratan, iiriin ve servis geqitlili$ni
30'5'2000)'
(RKK
No:00-20/198-107,
!u agktr1'
ticareti etkilevebi16 Avnrpa TbplululuAntlaqmasdATA)m.81 (eski m.85)'e gdre;"Uyedeuletle,rarast
ya da bonnak
a'rurlandrmak
ijnletnek,
rekabeti
pazarda
ortak
yo
do
etkisi
o-ou
uu
leceknitelikte
ue,zellikle;
karorlart
birlikleri
igtetrne
ile
d'ouraruglar
olan igletrneler arast.anlaEmalori uyu li
belirlenme'
kogullann
tirari
ya
diper
do
a)d.oErud.anueyad.olayh,olarak, ah.gveya sattgfiyattntn
ya da kontrolil, c)pastntrland.rrtlmast
ydtlrlmln
geii$itnin
ueya
teknik
pazarlann,
s'i,bihretimin,
taraflon' rekabet
ueyd-arz koyrolbrrn n-payla,Ernt, it)egiteEernitelikli s9z\Smelerdl,
uygulanrnast'
"oiorrn
oqrrrnion d.ezauontajl,ionu^o getirecehgekitdefarkh kogullann
olmayan
ilgisi
honusuyla
"a",UiiliAiW"ri
sitzlegmzlerin
bu
tiir
gerepi
yagamtn
e)s6zlegmelerin,-niteli.piueya ticari
yasakttr"'
y,unU*tUtupt"rin kobuiu garttnabaplanmast,ortah pazarla ba{d'agmayacaPr.ndan
"i
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Rekabet Kurulu'nun 19 Nisan 2005 tarihli Rekabet Kanunu'nda de!'iqiklik yaprlmasrna iliqkin tasla$nda 4. maddenin birinci fikrasrna "rekabetl" kelimesinden sonra gelmek izere"iinemli \lgilde" ibaresi ve maddenin son:urra"Kltrltrl bu rnaddenin uygulantndsrna iligkin tebliSler gtkarabilir" qekIinde bir frkra eklenmesi tingiiriilmiiqtiir.
Taslak kanunlaqtr$ takdirde ilgili madde "Belirli bir rnal ueyahizmet piyasq,stndado$rudan ueyadolayh,olarah rehabeti \nemli \Iqilde engelleme,bozma
ya da ktx.tlarncran'L&clnttaEtyanueyabu etkiyi da$uran yahut do$urabileceknitelikte olan tegebbilslerarast.anlaErnalar,uyumlu eylemler ue teEebbiisbirliklerinin bu tilr karar ue eylemleri hukuka ayhtrt.ueyasakttr" qeklinde olacaktrr.
Tasanda "iinemli dlgtide" ibaresi ile, Topluluk Hukuku'nd.a"de minirnis"
kurah olarak ifade edilen uygulamayr kanunlaqtrrma amacr gtidiilmektediru.
Kanun'un 4.m. yaprlmak istenen bu de[iqiklipi Kanun'un 1.m. Amag m. ile
birlikte diiqiinmek ve buna giire yorumlamak gerekir. Btiyle bir ihtiyacrn olup
olmadrft bir yana, "<inemli iilgtde", "hissedilir derecede","tamamen" rekabetin ortadan kalktrgr derecelendirmesi yaprldr[rnda "de minimis" kurahna
denk kawamrn "hissedilir derecede"ifadesi oldu[u gtiriilecektir.
Difer taraftan, Kurul'a, 4. maddenin uygulanmasrm sa$lamak amacryla
tebli[ler Erkarma yetkisinin verilmesi halinde, bu yetkinin srmnmn nerede
baqlayrp nerede sona erdiii kesin olarak belirlenmedifinde, Kanun ile iingiiriilmeyen bir yasalrn tebliplere konu olma tehlikesi ile karqrlaqrlacaktrr. Bu
hriktim ile, Topluluk hukukunda Komisyon'un belirli kriterler koyop du5rurular yayrnlamasrnda olduiu gibi, rekabet ihlaline iliqkin tilgtiler konulmasr
amaglamyor ise, bu amacrn ve srnlnmn agrkgaifade edilmesi yerinde olur.
Kanun'un 4. m. ile teqebbrisler arasr anlaqmalar, uyumlu eylemler ve teqebbtisbirlili kararlan yasaklandrfirndan, Kanun'un uygulanmasr bakrmrndan "teqebbiis"iin tespiti iizel bir tjneme sahiptir. Rekabet Kanunu'nun Tanrmlar baglrlrnr tagryan 3. m. teqebbijrsldn,"Piyasada mal ueya hizmet ilreten, pazarlayan, sa,tangergek ue tilzel kigilerle, ba$tmaz harar uerebilen ue
ehonomih bahtmdan bir biltiln teghil eden birimleri" ifade etti[i belirtilmiqtir. Kanun bu tammla "ekonomik faaliyeti"ls temel kriter olarak kabul etL 7 De minimis kurah, rekabet tizerindeki etkisi hissedilir derecedeolmayan iqletmeler arasr

anlaqmalann yasaklama drqrtutulmasrm ifade eder. De minimis kurah, AT Rekabet Hukuku'nda kaynairm Roma Antlagmasr'mn 8Lll.md. bulan bir ilkedir. Bu konuda bkz. Efem,
Gtil,/Badur, Emel, AT Rekabet Hukuku, Rekabeti Srmrlayrcr Anlaqmalar ve Hakim Durumun Kiitriye Kullanrlmasr, Ankara 2002, s.82.
1 8 ATM, Eurocontrol (Avrupa Hava Tlafrfl Gtivenlili Organizasyonu) karannda, Eurocontrol'iin faaliyetlerinin, iizti, amaglan ve tabi oldu!'u kurallar bakrmrndan esasen bir kamu
otoritesi gticiiniin kullammr niteliflne sahip havanm kontroliine ve ytinetimine iliqkin yetkilerin kullammrndan ibaret oldugunu ve Eurocontrol tarafrndan ytirritiilen sefer iicretini
toplama faaliyetinin ise organizasyonun iistlendi!{ difier faaliyetlerden ayrrlamaz bir nitelik taqrdrSm, sonug olarak Eurocontrol'tin faaliyetinin ekonomik niteliiinin olmadrfrnr ifade etmiqtir (364/92 Eurocontrol (1994) ECR-I, 50).
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miqtir. Bir faaliyetin ekonomik faaliyet olarak nitelendirilmesi igin kar.elde
etme gayesinin varhfr aranmaz. $yle ki, kamu kurumu nitelilini haiz iq ve
iqgi Bulma Kurumu'nun faaliyetinde kar gtdiilmemesi, sunulan hizmetin
ekonomik faaliyet olarak kabultine engel defildirle'
Kanun'un 3. maddesinde teqebbtis igin aranan difer unsur "ba$msrzhl{'trr. Rekabet hukuku anlamrnda ba$msrzhk hukuki anlamda ba$msrzhktan farkh olup, "ekonomik bafrmsrzhk"trr. Ayn bir ttizel kiqiligi bulunmakla birlikte, bir gruba, holdinge ba!'h olarak ana ortakh[rn eqgtdiimii altrnda sevk ve idare olunan iqletmelerin ba$msrz hareket etmeleri sijz konusu olmadr4nilan, rekabet hukuku kapsamrnda teqebbiis olarak nitelendirilmezler. Burada, Kanun'un ifadesiyle "ekonomik bakt'mdun bir biltiin tegkil
etme" dttrttmu sijz konusudur. Bu nedenle Kanun'un 4. m. grup igi iliqkilerde uygulanmaz2o.
1- Anlagmalar
Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun'da stiz konusu edilen "anlaqma,'kavtarrlr Medeni Hukuk ve Borglar Hukuku hiikrimlerinden ba[rmsrz
olarak tammlanmahdrr2l. Taraflar agrsrndan bailayrcr olmayan centilmen-

19 ATM, Alman iq ve iqgi Bulma Kurumu'nun (Bundesanstalt Fiir Arbeit) rekabet hukuku

kapsammda teiebbtii olarak kabul etmiq, Bundesanstalt'rn, faaliyetlerinin bir ticret karqrh5 kar elde etme amacr ile yaprlmadrg, sosyal bir politikamn (iqsizlif'in ijnlenmesi) gerqeklJgtirilmesi amacrm taqrdrgr savunmasrm, ekonomik bir faaliyet ytiriiten her kuruluEun,
hukuki stattisii ve faaliyetin finansman geklinden baSmsrz olarak rekabet hukuku kapsamrnda tegebbiis sayrlacafirnr,iggi bulma hizmetinin ekonomik bir faaliyet olduiunu, bu fafaaliyetin ekonomik olma niteli$ni etkilemedilialiyetin kamu kurulugrr.r.u y"pil-"nmn
kadar ne hep ne de mutlaka kamu kurumlannca
qimdiye
hizmetlerinin
iqgi
bulma
iq
ve
ni,
ye.i.te gutiril-edifi gerekgesiyle reddetmigtir (41190Klaus Hiifner and Fritz v Macraton
-CmuH,lrssr)
ECR I, 19?9). ATM, sosyal grivenlikle ilgili sigorta faaliyetlerinin de ekono(1995) ECR
mik faaliyet oldu!.una karar vermiqtir. Bkz.Fransrz CNAVMA, Q44194FFSA'
I-4108; tioltanda'da, 6?t96Albany (1999) EcR I - 5?51; 219/97MDBV(1999) EcR I,6L2t.
Aksi ytinde, Fransa'da 159/91 Poucet (1993) ECR I' 637.
2 0 ,,Ttirk Tblekom A.S (TTA$) ve Aycell kontrolii aym hissedarlara ait iki Eirkettir. Aycell,
TTA$'tan ayn bir iuzel kiqilife sahip olmasrna rafmen, s6z konusu iki girket 4054 sayrh
Kanun aqrsirrdantek bir teqebbiis nitelilini haiz oldu[undan, TTA$ ve Aycell_arasrndaheriliqhangi bir anlaqma veya uyumlu eylemden bahsedilemeyecektir. sonug olarak konuya
kin iddianm 4654 sayrh K"rron'* 4. maddesi kapsamrnda incelenmesi mi.imkiin def'ildir"
(RKK. No:02-271291'119,7.5.2002).
2 1 ,'Bu Kanunun amact rekabetin horunmast oldupuna gdre, rekabeti engelleyici,htsttlayt'cr'ueya
amact'
bozucu tegebbiisleraras anlasma ue uygularnalartn yasahlanmast gerehin Maddenin
hisset'
balh'
hendilerini
bile
taraflann
uym'asa
gartlanna
gekit
huhuhi
bahunmian anlagma,
yazth ueyasdztikleri her tilrlii uzlagrnaya da uyugrnaanlarntnda hullantlmtEttr. Anlagmantn
edilemesebile
tespit
uarltpt
bir
anlagmantn
arastnda
yoktur.
Teqebbiisler
,nerni
lii olrnastntn
yerine geqenbir hoordinasyonueyapratih iqtegebbiislerarastn4i kendi baiunstz d.aurantglarr.
yasahlan'
birlipi saplayan, do{rud.an veya d.olay6.iligkiler de, eper aynl sonucu dopuruyorsa,
meq'
*rgirr. aiyi"" te;eibuslerin Kanuna kary hile yolu ile rehabeti st'ntrlayrcr.uygulannalart
gerekgesi).
m.
4.
(Rekabet
Kanunu'nun
istenmigtir"
engellenmeh
ru-g|stertneleri
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Iik anlaqmalarr da taraflann fiilen buna uymalarr ve rekabeti srmrlamalan
halinde anlaqma olarak kabul edILft2z.
2- Uyumlu Eylem
Rekabet Kanunu'nda Uyumlu eylemler tammlanmamrgtrr. Uyumlu
davranrqlar, Topluluk Resmi Gazetesi'nde yayrmlan art "Sugar Cartel"23 ka'
rannda qiiyle tammlanmaktadrr: "Bu tiir dawamqlar, iqletmeler arasrnda
iiylesine giidiimlii ve uyumlu hareket bigimi ve baflantr geklidir ki, higbir
qekilde sdzleqmeve iqletmeler arasr 4nlaqma iizellili taqrmasa da rekabeti
bozmak agrsrndan kesin etkili bir dawamg bigimi olarak de$erlendirilir".
Adalet Divam bu tamm doirultusunda Dyestuff davasr ile ilgili olarak yaptrlr agrklamada da uyumlu dawamqlan "iqletmeler arasrnda higbir zamarl
bir anlaqmamn varhs aqamasrnagelmeyen, bunun yerine bilerek ikame ettikleri rekabet risklerine karqr aralannda pratik bir igbirli[i yaratan bir eqgtidtim Seklidirz4" diye tammlamrqtrr.
Doktrinde de, Avrupa Topluluiu Mahkemesi (ATM) kararlarr gergevesinde uyumlu eylem kawamrmn unsurlarr: a) birden fazla teqebbi.isiin varIr[r, b) bunlar arasrnda bilinqli dawamqr veya farazi uyuqmayr saplayacak
sosyal bir temasrn bulunmasr, c) bu temasrn, gelecekteki piyasa davramqlarrna etkide bulunma ve de rizellikle piyasadaki rekabet siirecinin belirsizli[ini berbaraf etme amacrna ytinelmesi ya da teqebbiislerin ticari dawamqlanm, piyasadaki rekabet baskrsrndan farkh bir qekilde etkilemesi olarak tig
grupta toplanmaktadrr2s.
Kanun'un 4. m.2. fikrasrnda, anlaqmamn varh$mn ispatlanamadr[r durumlarda piyasadaki fiyat deliqmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da
teqebbiislerin faaliyet bdlgelerinin, rekabetin engellendifi, bozulduiu veya krsrtlandrfr piyasalardakine benzerlik giistermesinin, teqebbiislerin u5rumlu ey22 Bkz. Arslan, Rekabet Hukuku, s.72; Tekinalp, Gtiliiren0ekinalp, Unal, Avrupa Birlifi

Hukuku, 2.Basr,istanbul 2000, s.393,N.11;Akrncr,Ateq, Mukayeseli Hukuk AqrsrndanAmerikan ve Avrupa Toplulu[u Hukukunda Rekabetin Yatay Krsrtlanmasr, Rekabet Kurrrmu,
2001, s.43 vd' L42 vd.; Sanh, s.76 vd. Rekabet Kurulu 93-750-159sa5nhve 26.11.1998tan};.li Aygaz karannda bu giiniqri benimsemiqtir. Aksi giirtiq igin bkz. Tbpguoflu, Metin, Rekabeti Krsrtlayan TeqebbtislerArasr iqbirligi Davramglan ve Hukuki Sonuglarr, Rekabet
Kurumu 2001, s.170 vd.; Qeker, Mustafa, Tiirk Hukukunda Rekabetin Korunmasr ve Yeni
Rekabet Diizeni, Batider, C.18, S.3, s.261-277.
2 3 Sugar Cartel, dava 40, 48173(1975) ECR (European Corb Report) 1103.
24 Dyestulfs, dava 48/69 (1972) ECR 619. Aynca bkz. Polypropylene, dava L 230/1ATRG 1986.
2 5 Bkz. Sanh, s.81 vd.; Arslan, Rekabet Hukuku, s.79 vd; Emmerich, Volker, Kartellrecht, 8.

AuIlage, Mrinchen 1999, s.413 vd. ATM ve Komisyon bilgi de!{qimi amacryla bildiriler giinderilmesini, toplantrlar yaprlmasrm, telefon ve teleks giirtiqmelerini yeterli sayarken (Dyestulfs, dava 48/69,0972) ECR 619, (1972) CMLR 557), plana dayah olarak gergeklegmeyen
davramglarr dahi uyumlu eylem olarak kabul etmiqtir. Bkz. Suiker Unie-Komisyon, dava
40/73.G975) ECR 1663.
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lem iginde olduklanna karine teqkil edece$ kabul edilmi926,bagka bir deyiqle teqlbbuslerin paralel dawamq iginde bulunduiunun tespit edildifi hallerde maddenin 1. frkrasr uyarrnca yasak olan uyumlu eylemin varh$na dair karine ihdas edilerek, maddenin son frkrasr htikmiiyle uyumlu eylemin var olmadr[rm ispat yiikii (kurtulug beyyinesi getirme yiikiimlillii!'ti) teqebbiislere
yiiklenmiqtir2T.
3- Rekabeti srmrlayrcr

Tegebbtis Birli!'i

Karar ve Eylemleri

krsrtlayrcr teqebRekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun'da, rekabeti'Te|ebbils
Birli$i'ni
Kanun
yasaklanmrqtrr.
biis birliii karar ve eylemleri de
haiz
leigiliPi
tilzel
olugturdu$u
"Tegebbislerin belirli arnaglara ulaqmak igin
(RK.m.3)
tammlamrqolarak
yo d,o tiizet kiEiti$i olmayan her ttirli) birlihler"
anLr. Bu tammian, Kanun uygulamasrnda teqebbtis birliklerinin hukuki
lamda bir siije olarak aegii, nli durumun esas alndrg1 anlaqrlmaktadrr28'
niRekabet Kanunu'nd" ugrkbi" htikiim olmamaklabirlikte, kamu kurumu
edilteli!.indeki meslek teqekktillerinin de Kanun kapsamrnda olduiu kabul
baodalarr'
zitaat
borsalar,
odalan,
ticaret
ve
,n"kt"dir. Bu nedenle, sanayi
26 "$ikayete konu T\rrkcell ve Telsim'in uyumlu eylem iginde olduklanna dair karine tegkil
Aksine frrmaud"""i h"rh.rrgi bir bilingli paralel davramq giizlenmediSi anlaqrlmaktadrr'
uymaktadrr'
lann pazar dairamglan, otigopot piyasala'ndaki klasik pazar davramqlanna
birbirlerinin
piyasadaki-frrmalann
igin
o
uUtttatnlabilmesi
oirrrt
oligoiol
Si;piy.r..r.o
firma sayrsrmn slmrh
hareketlerini dikkate almak zorunda olmalan g"t"ki.. Bu da ancak,
yer
tutmasr ile mtimkiinbir
iinemli
iginde
toplamr
payrmn
piyasa
oluqu veya her firmamn
diir" (RKK. No:99-57/614-391'14.12.1999)'
z? Ozellikle oligopol piyasalanmn kendine 6zgti yaprsr dikkate ahndrflrnda, ekonomik ve rassorumluluktan kuryonel gergekierte et<onomibiliminin veril"ti dikkut" aSnmak suretiyle
Prof'Dr'Hayri
Kavramr,
tulma imkam verilmigtir. (Tbkinalp, Gtildren, "[Jyumlu Eylemler"
GdzPazarlarda
Oligopolistik
Aydrn,
s.201-20?;
1995,
Qelen,
Domanig,eArmagan, istanlut
Eylem
Uyumlu
Deferlend_irilmesi;
Ienen paralel Davramqlann Rekabet HukukuAgsmdan
No: 10, 2003)' Ancak dokve Birlikte Hakim Durum, Rekabet Kurumu, uzmanhk Tez serisi
,,uyumlu eylem karinesi"nin Rekabet Kanunu'nda yeralmasr eleqtirilmiE ve kaldrrrltrinde,
Kanun ve Bu Kanunda
*a*. i.t"rrrrriqtir. iBkz. +OS+sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrnda
Ekim 2005, Tartrqmalan,
De!{qiklik yaprlmasrna itiqtin tastak, sempozyum-Panel, 7-8
inan, T\rrgut / Ozsunay, Ergun; Sanh, s'83)'
28 Rekabet Kurulu, giAKm (Basm izleme Araqtuma Kurulu) tuzel kiqilifi olmayan teqebtiyelerin karardan sorumbtis birliEi oldufu sonucuna varmrq, teqebbiis birlifi iginde olan
gazete,dergi ue igettikleri
arz
"Satuga
ieddetmigtir:
itirazlanm
lu olmay"acaklanna iliqkin
bir tegebbiisolduklanna
leuleri gerepi ifa ettikieri hizmet ned.eniyle bostn kuruluglanru'n
BiAK uyesioILn d'i[er kuruluglar olan [Jlusla-rarast Reklamct'ltk
iugnr\utir;o*ontir^
yine tilgebbilslerden oluEan ue
Dernepi, Reklamctlar Dernegi ueh,eklamVerenler Dernepi de
teEebbiisbirlih'
bunyesi4,!:^
B1AK,
Dolaytuyla
iirlikleridin
tiizet kigili{i haiz tegebbils
(RKK,
99-13/99-40'
No:
birtifidir"
terini iei de tegebbiisleri bulund.uran bir tegebbiis
4.3.1999).
ve tiyeler bankacrhk sektiiriin"Bankalararasr Kart Merkezi (BKM)'yi oluqturan ortaklar
baflmsrz tegebde faaliyet gtisteren, ekonomik btittinliikleri igerisinde deperlendirilecek
ise anonim
BKM
gelerek
oluqturdrrklarr
biraraya
tegebbiislerin
btisler nitetigindedirler. Bu
birlifi niteliflndedirz (RKK, No: 05-43/602-153'
tegebbtis
bii
hat,
ttir"t-tiqiligini
fi"l"t
1.7.2005).
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rolar ve diper meslek iirgtitleri ile bunlann iist kuruluqlan rekabet hukuku
uygulamasrnda teqebbiis birli[idirler. Ancak kendilerine tabi olduklarr Kanun ve ycinetmelikler2e tarafindan verilen yetkilerin kullamlmasr suretiyle
rekabete aykrrr sayrlabilecek davramglarrna Rekabet Kanunu'nun yasaklayrcr hiikiimleri uygulamrken bu yiin dikkate ahnmahdrrs0.
Teqebbiisbirlili kararlan, teqebbiis birliklerinin belli bir hukuki sonucu gergekleqtirmek iizere yeter sayrda teqebbrisiin iradesini aym ytinde agrklamalan ile gergekleqenhukuki iqlemlerdir. Rekabet Kurulu tarafrndan BiAK davasr dolayrsryla verilen Karafdasl "Karan; gok taraflr, bir hukuki muameledir ue birden fazla kirnsenin iginde bulunduhlarr.huhuki iligh,inin hendilerine tantdrpt, oy hakkr.nt,kullanarak anlagmaya uarmala.rtdlr" geklinde
tammlanmrqtrr. Teqebbtisbirli!'i kararlarrnda irade beyanlanmn karqrhkh
olmasr gerekmedipi gibi, taraflar arasrnda mutlak bir uyuqmamn bulunmasr da gerekli defildir. Kararlar oy gokluiu ile ahnabilir. A;n'rcaAvrupa Birli[i Hukuku'nda, uygulamada, hukuki iqlem nitelif"i taqryan kararlann yam
srra, baflayrcr nitelili olmayan tavsiye kararlan da yasaklanan faaliyetler
kapsamrnda kabul edilir32.
29 Rekabetin Korunmasr Hakhrnda Kanunda DefliEiklikYaprlmasrna iliqkin 19 Nisan 2005 tarihli taslakta menfi tespit ile ilgili hiikiirnlerin kaldrnlmasr dngdriilmektedir. Buna giire,
8.madde baghfryla birlikte aqa!.rdaki qekilde defigtirilmektedir:
"idari iglemler (m.8) "IlIal ueya hizrnet piyasalannda rekabet kogullannt ethileyecekolan
ya da kamu tegebbiislerineueya6zel tegebbtislereimtiyazlar ueren meuzuattn ueyapiyasalarrn dilzenlenrnesineiliEhin hiikiirnler igeren kanun, kanun hiikmiinde korarnamq tiiziih ue
ydnetmelih taslaklart hakhrnda Kurwn gdrilEi.iniin altnmast zorunludur
Kurum, rnal ueya hinnet piyasalannda rekabeti engelleyici, sr.ntrloyrctueya bozucu etkiye
sahip idari iglemleri ueya dilzenlemeleri tespit etmesi halinde, sdz konusu iglemlerin ueya
iptali igin yorgt yoluna gidebilir".
dil.zenlemelerinbir ktsmrnr.n ueya tan'ram.Lnzn
30 Rekabet Kurulu meslek iirgtitlerinin ve bazr birliklerin tabi olduklan kanun ve yiinetmelik
htikiimlerince kendilerine verilen yetkilerini kullanmalanmn rekabeti bozucu etkisi olsa
bile Rekabet Kanunu kapsamrnda olmadrlrna karar vermigtir. Bkz. Rekabet Kurulu'nun gikayetgi Ankara Ticaret Borsasr'nn Belediye ve Maliye Bakanh[r hakhndaki 41/265-15 sayrlr ve 3.12.1997 tarihli karan;99-L2/91-33 sayrh ve 3.3.1-999tarihli Tiirkiye $oliirler ve
Otomobilciler Federesyonu (T$OF) karan; 99-4199-24sa5nhve 20.05.1999tarihli TOBB karan.
31 BIAK, RKK, No: 99-L3/99-40,4.3.1999.
32 Donk-CBR davasrnda (Donk-CBR, (19?8), 2 CMLR 194), tiretici, aracr, toptancr ve satrcrlar
dahil olmak iizere Hollanda bisiklet piyasasrmn Vo85'ine sahip olan Hollanda Bisikletgiler
Birlili, iiyelerine, birlige iiye olmayan tegebbiislerle ticaret yaprlmamasr, belirlenen seviyedeki (yatay-dikey) teqebbrisler drgmdakilere mal verilmemesi, ortak kar oranlanmn belirlenmesi, ortak garanti siireleri belirlenmesi gibi noktalarda lssrtlamalar getirmig ve bu uygulamalar RomaAntlaqmasr'mn 81. maddesi kapsamrnda hukuka aykrn olarak kabul edilmiqtir. Aynca, Anseau davasrnda (NVlnternational Belgium AZll(omisyon, birleqik dava
(1983)ECR 3369,(l-984)3, CMLR 2?6) Belgika Su Hizmetleri Ulu96-102-104-105-L08182
sal BirliiiAnseau, qamagu ve bulaqrk makineleri tiretim ve miinhasrr satrcrhlr ile ilgili ulusal nitelikteki bir birlik ile anlaqma yaparak, iiyelerinin ticari dolaqrma grkacak olan cihazlanmn, bu birlifin grkardrfr uygunluk etiketini taqrmalan ydntinde tavsiye karan almrgtrr.
Uygunluk etiketlerinin anlagma yaprlan birlik tarafrndan aynmcrhk yaprlarak da$trlmasr
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Teqebbiisbirliii eylemleri ise, hukuki anlamda karar olarak nitelendirilecek iqlemlerin drqrnda kalan her tiirlti uygulama ve davranrqlardrr33.
g- itgiti Pazar
Belirli bir mal veya hizmet piyasasrnda rekabetin krsrtlamp krsrtlanmadtg,,itgili Pazar"rtt (relevant market) tespitini gerekli krlmaktadrr. Rekabet
Kar.,rri.,nd. ilgili Pazar tammlanmamrqtrr. ilgili Paza4 Awupa Komisyonu'nun 199? yrhnda yayrnladrflr Duyuru'da qiiyle tammlanmrqtrr:
"itgili tiriin pazan"; iiriiniin tizellikleri, fryatlarr ve kullamm amaqIan agrsrndan tiiketiei tarafrndan deliqtirilebilir ya da ikame edilebilir sayrlan biittin iiriinleri ve/veya hizmetleris4 (Talep ikamesi-Arz ikaffiyapanbirliklerhemdeANsEAUmahkumetlilmiq,ANSEAU'nun
nitelendirilebiletiyelerine yaptrlr tavsiyelerin hukuken bailayrcr olmasa da, karar olarak
(19?5)
563, pazard,a7o
ECR
7!174
dava
."gi ,iryt"rr.1qtir. Ayniqekilde, FRUBO-Komisyon,
meyve ithalatlip^yrolan Hollanda meyve iireticileri ve toptancrlanmn kurduiu birlif{n
frilen
qehirlerden
diler
yapmalanmn
ihale
iizerinden
Rotterdam
grt.., llu anlagarak sade"e
Bu konuda bkz'
ithalat yaprlmasrm engellemesi nedeniyle hukuka aykrrr bulunmuqtur.
Sanh. s.157,dn.92,93.
33 Sanh, s.156-1bT,dn. 90. "...davacr sendika tarafrndan, bir tflzel kigilik olan PUiS'in yetkili
Yasamn gekurulianmn aldrlr bir karar bulunmadrlr, bu nedenle tiizel kigilik iradesinin
bu iddiaya,
de;
ise
edilmekte
iddia
agrklanmadrfr
de
ve
rekli giirdtiiii uidmae oluqmadrs
kafrtlarla,
davacr sendika tarafrndan q.'b; b.gk"ttirklanna g6nderilen PU|S antentli
gaSn yakonusunda
uygulanmasr
komisyon
satrqlarda
karth
kredi
yazryla
7.10.19g9tarihli
yazrlan
prlmasr ve bu gagnya geqitli qube baqkanlklannca PU|S genel merkezine hitaben
10'D'
Damqtay
edilmemiqtir".
itibar
karqrsrnda
rr.riltnesi
yazrlarla olumlu .u.,r.i
16.12.2003,200t/L076 8., 2003/5205K.
ile ilgili TESK'
Rekabet Kurulu'nun Gaziantep ilinde ekmek taban fryatrmn belirlenmesi
kapsamrnsorugturma
agtr!'r
hakkrnda
Odasr
Frnncrlar
Frnncrlar Federasyonu, Gaziantep
yasaklarken, TESK'in talida, TESKin ekmel taban fryatr karanm 4. madde kapsamrnda
Odasr'm sorumlu
matlarrm yerine getiren Frnncrlar Federesyonu ve Gaziantep Frnncrlar
konuda alnan karatutmamrgbr. Karqr oy yazrsrnda, 4054 sayrli Kanun'un yasakladrlr bir
olarak belirtilmigra uyulmasrmn +. maide kapsamrnda deperlendirilmesi gerekti[i hakh
tir (RKK. No: 05-02/18-9,7 .1.2005).
34 United Brand.s, dava 27/76 (1978) ECR 207. Bu davada Komisyon ilgili uriin pazannr taze
fiziksel gdrtintim,
meyve pazarl yerine muz pazan olarak tanrmlamrStrr. Brrna g6re, m.uzun
kolay ve hijyekimyasal bilejim,lezzet,yumuqaklk, vitamin ve mineral igerik, fonksiyonel
btittin
aqrlardan
ekonomik
ve
doyuruculuk
deEer,
nikiutuE, yeme rahath[r, dzel besleyici
biryrlboyuncaikamesiolmadrflriqindifertazemeyvelerdenayrrmrgtrr.
her bir vitamin
HoffntannlLa-Roche, dava 85/?6 (19?9) ECR 461. Bu davada Komisyon,
edilebilir olgrul,,nun k"ndine tizgti metabolizmik fonksiyonu olduiu igin, birbiriyle ikame
deierlendirmigtir'
pazar
olarak
birer
gruplan
ayn
bu
gerekgesiyle,
ir.drgr
ilgili iiriin
ABD'de Microsoft firmasrna agrlan soruqturmada, colombia Btilge Mahkemesi
Brown shoe dava'
pazarrnl 'Intel uyurnlu kigisel bilgisayar sistemleri" olarak belirlemiqttt'
pazarlan olarak deferlensrnda Mahkeme, erkek, bayan ve gocuk ayakkabilanm ayn tiriin
Durumunun
dirmigtir. Bkz. Su, KemaiTahir, Rekabet Hukukunda TeqebbrislerinTlakim
No: 12'
Tbz
Serisi
Uzmanhk
Kurumu,
Rekabet
Olgiilmesi,
Giictniin
Belirlenmesin dePazar
2003. s.6 vd.
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mesi)35' "cografi Pazar"; ilgili tegebbtislerin iirrin ya da hizmetlerin arzr ile
u!.raqtrklan, kendi iginde rekabet qartlan yeterince homojen olan ve komqu biilgelerdeki rekabet gartlan belirgin bir gekitde farkh oldugu igin bu
biilgelerden ayrrt edilebilen alam kapsar.
Bunun yamnda pazann uzamarr'boyutu da iinem arzeder. Zira, belirli
bir firtin pazar:tmevsimsellikso ya da teknolojik geligme veya ekonomik ve
sosyal geliqmelerle deliqkenlik arzedebilir. ATM, ilgili pazann do[ru olarak
tespit edilmemiq olmasrm iptal nedeni saymaktadrrs?.
C- Rekabeti Srnrrlayrcr Yatay ve Dikey Anlagmalar
Doirudan veya dolayh olarak rekabetin nasrl srmrlandrlrmn anra$rlabilmesinde yatay ve dikey rekabet srmrlamalarrmn izahr faydafu olacaktrr.
Yatay (horizontal) rekabet iliqkisi, belirli bir piyasada ekonomik faaliyetini
aym dtizlemde siirdtiren teqebbiisler arasrnda giiriiltirss. Orne$in, iiq otomobil iireticisinin veya bunlara hammadde saf'layan teqebbiislerin kendi aralanndaki anlaqmalar, lusaca rakipler arasrndaki anlaqmalar yatay rekabet
iliqkisi olarak degerlendirilir. Dikey (vertical) rekabet iligkisi ise, bir mahn
iireticisi ile da[.rtrcrsr-bayisi,sanayi iqletmesi ile servis firmasr, franchise veren ile alan, tasanm veya patent gibi herhangi bir fikri ve srnai mtilkiyet
hakkr sahibi ile ondan lisans alan arasrnda sailamrse. Yukandaki iirnekte
otomobil iireticisinin bayisi ile yaptr[r anlaqma dikey anlagma olarak adlandrnlrr.

35 Talep ikamesinin tespitinde "gapraz fryat elastikiyeti"
etkili bir yol olarak kullamlmaktadrr. Ancak enflasyon oranlanmn gok ytiksek oldugu diinemlerde devamh fiyat artrglan karqrsrnda bu kriteri uygulamak oldukga gtig olacakttr.
Arz ikamesi, bir mal veya hizmeti tireten/da!,rtan/satan teqebbiisiin siiz konusu urtin veya
hizmetin fiyatmrn deflqti$i durumlarda kolayhkla bagka bir uriin veya hizmeti tiretecek/sunacak duruma gegebilmesi ifade edilir. ilgili Piyasa-Pazar kawamr hakkrnda geniq
agrklama igin bkz. Akrncr, s.199 vd.; Qetinkaya, Murat, ilgllipazat Kavramr.," ilgiti i.rry
Kavramrnda Kullamlan Nicel Kavramlar, Rekabet Kurumu, Uzmanhk Tbzleri Serisi No: 4.
2003, s.8 vd.
36 Rekabet Kurulu fuar organizasyonu ile ilgili
verdi!'i bir kararda zaman boyutunu ele alarak aynntrh olarak incelemigtir. Bkz. MIB-CNR-TiAD kararr, No: 00-40/44s_24s.
20.10.2000.
3 7 European Night ServicesLtd (ENS)
/ Komisyon, T-874-94,T-Bgb-94,T-BgS-94,
(1998) ECR

II-03141; 69/89 sayrh societi Italiana vetro SpA and Others / Komisyon, (1992)ECR 1403;
6/72 sayit Europemballage corporation and continental can / Iiomisyon, (r9?B) ECR
2L5;

38 Rekabetin yatay krsrtlanmasr hakkrnda
genig agrklama igin bkz. Alancr, s.66 vd.
39 Rekabetin dikey krsrtlanmasr hakkrnda genig
aqildama igin bkz. Karakurt, Alper, Avrupa

Toplulugu ve Trirk Rekabet Politikasrnda Mrinhasrr Dikey Anlagmalar, Rekabet Kurumu,
Lisansiistt Tez Serisi, No:11, Ankara 200b.

Armapan
Anrsrna ArmaPan
Somefin Antstna
Mehmet Somefin
Dog.Dn Mehmet
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D-Amag ve Etki/Rule of R€ason (Hakh sebep) ve De Minimis Kurah
Teqebbiisler arasr bir anlaqma, karar ve uyumlu eylemin rekabete aylonhk teqkil edebilmesi igin, bu anlaqma, karar ve uyumlu eylemin rekabeti
engellemesi, bozmasr ya da srrurlamasr gerekmektedir.
Rekabet Kanunu 4. m. hiikmtine giire, damqrkhhk iliqkisinin "rekabeti
engellenme,bozma ya da htsttlamo" amaclru taqrmasr40(her figtiniin bir arada bulunmasr qartr aranmaksrzrn) ya da en azrndan potansiyel olarak belirli bir piyasadaki rekabet diizenini etkileyebilecek nitelikte olmasr gerekiral'
Genef yasaklama kogulu getiren bu htikiimle rekabet diizenini bozacak nitelikte anlaqmalann uygulanmrq olmasr qartr aranmayacaktr4z. Krsaca rekabete olumsuz etkinin gergeklesebileceli her tiirlti durum, zararlu etkiler
dolmamrq olsa dahi yasak kapsamrna grecektiraS. Rekabeti srmrlayrcr nitelikteki bir anlagmamn etkilerinin meydana gelip gelmemesi rekabete aykrnlrlrn tesbiti agrsrndan deiil sadeceRekabet Kurulu'nun uygulayacafi' ceza
agrsrndaniinem arzedefa. Diler tarafban, teqebbtisler arasr bir anlaqma, kat"" yu da uyumlu eylemin rekabeti krsrtlayrcr etki do!'urmasrm taraflarrn
iingiirmiiq olup olmamalarrmn sorumluluk agrsrndanbir iinemi yoktur.
Burada Amerikan Hukuku'nda geligtirilen Per Se ve Rule of Rea'sondokorne$n, fryat tespiti, arzrn kontrolii, piyasa paylaqrmrna ytinelik yatay anlagmalar, dikey anlagmilar g""g".'""ittdu mutlak tekel hakkr verilmesi gibi. Ancak anlagmamn amacr rekabeti
s*rrlama olmamakla birlikte taraflar arasrnda bazr yan rekabet srmrlamalarr konulabilir. Ticari iqletrrenin devrinde ve birleqme ve devralmalarda siiz konusu olan bu tiir srmrlamalarrn
malut lir seviyeyi aqmamasrgerekir. Rekabet Kurulu, "Ege Liman iqletmeleri A.$. Hissedar1k Anlagmasr;nda yut .lan rekabet yasaSnrn yan srmrlama kabul edilerek igleme menfr tespit belgesi verilmesi talebini "...rekabet yasalrrw ilighin hiikmiin, ortak kontroliin devomt ye'
rine hissed,arltptndeuamt siiresine baflanmr4 olmasr.sebebiyle,zorunlu ue makul olma stntrt'
nL agtlgtna,bi haliyte yon stntrlama saytlmastntn miitnkiln olmadtptna, aru.Ianhilkmiln de'
siire ile stru'rlandlrimast halin'
ligtirilereki,, rehabeiyasagtntn ortak kontroliin devam edece$i
(RKK.
No:04-7aL045-259,19.11'2004).
vermigtir
katar
saytlabilecepine"
yon
lo*a
A
"rnt
4L "Rekabet
Hukukunun uygulanmasr bakrmrndan iinemli olan, rekabetin srmrlanmasl veya srmrlanmasr tehlikesidir. Bir davramqrn rekabete aykrn olup olmadrlrmn defferlendirilmesinDade, davranrqrnrekabet iizerinde yarattrlr veya yaratabilece$ etkiler dikkate ahnmahdrr."
16.12.2003.
K.
mgtay 10.D.200U10?6E, 2003i5205
42 Rekabet Kurulu, bir karannda "...bir anlagmada, rekabeti stntrlanna amacr.agtksa, anlagmantn kend.isiuqta en aztnd.anrekabeti bozucu hii.ki)mleri, "Per se" rekabet ihlali olugturun Bu
durumda anligmaru.n rekabet i)zerindeki etkilerinin incelenmesinegerek yohtur- Rekabeti bozucu nitelikte ilan anlagmalar; taraflann kend,i ba|lmsu rekabetgifaaliyetlerini ortak gtkarlar
adma gdzd.eng&ard,tklirt bir yaptsalgergeueyaratln Bu sebeptendnlayt, sadeeerehabeteayhtn bir inlagmiya taraf olmak, anlagma ethilerini gergeklegtirmemisolsadahi yasa&rrr" demigRKK. No:99-30/276-166(a)'17.06.1999'
tir. (bkz. Akqansa/Batrgim/Batrsiike/QimentaqlDenizli,
Ayrrca bkz. istanbul Et4ek Pazan, RKK No:99-49/536-537(a),27.1o'L999; Ankara Akaryakrt Satrcrlarr Deme gVeUiSnAnGiS, RKI( No :00-35i392-219, 18'09'2000'
43 Consten and Grunding v./Komisyon, dava 56, 58/64 (1966) ECR 299, (1966) CMLR 418;
John Deere Ltd. v./I(omisvon,dava C-7195P,(1998)ECR I-3111,72'
44 Ankara Akaryakrt Satrcrlan Dernefi/ PUiSIABGIS, RKK. No:00-35/392-219,18'09.2000;
RKK. No:00-4 ot44t-24g,20.10.2000j Ege Eczacrlar vakflEisn'isD/YisD,
Mie-cNR-tiiD,
(b)
11-5, 1-2.01.2000.
RKK. No:00-1
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trinias griztintine ahnmahdrr. Amerikan Hukuku uygulamasrnda ilk zamar.larda Sherman Yasasr katr bir qekilde yorumlanarak, ticareti lusrtlayan her
tiirlii siizleqme,triist veya gizli iqbirligi hukuka aykrn kabul edilmiq ve kendililinden (Per-se) gegersizsayrlmrgtrr.Ancak, ticaretin krsrtlandrs her d.urumun hukuka aykrn sayrlmasrmn ekonomik hayata olumsuz etkilerinin giiriilmesi nedeniyle bu grirtiq terkedilerek, rekabeti "makul iilgi)ler,, drqrnda srmrlayan anlaqmalann hukuka aykrn sayrlmasr gerekti[i gtirtigti hakim olmugtur. Rule of Reason ya d,ahakh, sebepkurale'na giire, rekabeti srmrlandrrdrlr
iddia edilen bir anlaqma piyasadaki olumlu ve olumsuz etkileri ile birlikte deierlendirilmekte ve sonucuna giire hukuka aykrnhk tespit edilmektedir.
Awupa Toplulu['u Hukukuhda, kaynalrm igtihatrardan alan De Minimis Kurah,'na46gtire de, bir anlaqma, karar ya da dawamq rekabet hukuku
kurallanm ihlal eder nitelikte olsa dahi, ortak pazarda rekabet tizerinde hissedilir derecedebir etkisi yoksa, rekabet ihlali olarak de$erlendirilmeyecektir. ATM, de minimis kurahm 1969 yrhnda verdifi 5/6g s.Volk/Veruaeiheka_
rannda koymugturaT.
Rekabeti srmrlayrcr etki dofuran tegebbiisler arasl anlaqma, karar ya
da uyumlu eylemin tilke iginde yaprlmrg olmasr zorunlu def,ildir. Rekabetin
Korunmasr Hakkrndaki Kanun'un "Kapsam" baqhlrm taqryan 2. m. ,,Tiirkiye srnrrlarr iginde mal ve hizmet piyasalannda faaliyet g6sterenya da bu piyasalart. etkileyen her tiirlii teqebbi.istinaralannda yaptr[r rekabeti engeieyici, bozucu ve krsrtlayrcr anlaqma, uygulama ve kararlar...bu Kanun kapsamrna girer" denildi!'inden, uluslararasr tegebbtislerin aralannda yaptrklarr
anlaqmalar ya da aldrklan kararlar Tiirkiye piyasasrm etkiliyorsa Rekabet
Kurulu bu teqebbtisler hakkrnda soruqturma agabilecektir+8.

45 Per se ve Rule of Reason doktrini hakkrnda geniq
agrklama iqin bkz. Akrncr, s.214 vd.
46 Komisyon 19?0 yrhnda Onemsiz Anlaqmalara
iligkin Duyuru ile "hissedilir derecedeetkilemek" kavramtnr belirginlegtirmek ve somut bir igerik kazandrrmak istemig, mutlak bailayrcr olmayan objektif iilgiitler getirmigtir: Ortak Pazann bir krsmrndaki piyasada oluqan
ticaret hacmi etkisinin ytizde beqin altrnda olmasr;Anlaqmaya taraf teqeblii"ieri" (imalalgrla'n)
toplam cirolanmn 15 m-ilyonECU'yu, ticari tegebbtislerin(satrcrlann) 20 milyon ECU,yu gegmemesi. Qegitli degigikliklerden sonra Avrupa rbpluluiunu Kuran Antlagmahrn g1(1)
mad_
desine Giire Rekabeti Olgtilebilir $ekilde lGsrtlamayan Tali Onemi Haiz Anlagmalr"" iriEr.i"
Komisyon lbbligi (2001/C368/07)hde ise, rakipler arasrndaki anlaqmalar bakrmrndan anlasmamn tarallarrnrn ilgili-pazardaki toplam pazar paylannrn Vo\T'ttagnuyor olmasr, rakip
oimayanlar arasrndaki anlagmalar bakrmrndan ise, anlagmanrn taraJlanndan her birininilgili pazardaki pazar paylannn vo|S'i aqmryor olmasr srnrrr getirilmiqtir. Pazatdabenzer
etkilere sahip anlagmalar alrnrn kiimiilatij srmrlama etkisinin varh!,r iurumu igin ise, rakip
ve
rakip olmayanlar arasrndaki anlagmalar bakrmrndan Vo\ pazar p.yr srrr.-, benimsenmiqtir.
47 ATKD (1969) 295. ATM Volkln Almanya'daki
Pazar payrnrn 1g63 ve 1966 yrllannd a vo 0.2
ve Vo0.5 civannda oldu!'unu, piyasadaki yeri bu kadar dnemsiz bir frrmamn safladrlr
inhisar hakkrmn, tiye tilkeler arasrndaki ticarete etkisinin ktigiik olacalrm belirttiq Je
ATA
m.81. uygulamamrqtrr.Bkz. Tekinalpllekinalp, s.41gN.69.
48 Arr. s.132.
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rr)mueriwr
giren biiRekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun'un 4. m. kapsamrna
deierlendirmek
ttin anlaqma, uyumlu eylem ve kararlan yasak kapsamrnda
eylem
ticari hayatrn jerekleriile bafdaqmayabilir. Bu tiir anlaqma, uyumlu
ya da kararlar rekabeti srmriamakla birlikte ekonomiye ya da tiiketicilere
srmrlayri.yd" saflayabilirler. Kanun koyucu, bu yara. giizeterek rekabeti
deferlendirilip
kapsamrnda
m.
4.
esasrnda
etkisi nedeniyle
"r"urrrug'yr-dagereken anlaqma, uyumlu eylem ya da kararlar igin Kurul'a
yasaklarrmasr
muafiyet tamma yetkisi vermigtir.
Rekabet Kanunu'nun 5. m. "Kttrul, aEaPtdabelirtilen gartlartn tamamr'teEebbils
ntn uarlrpt halind.eagteqebbilslerarast'anlagma, uyumlu-eylem ue
muaf
uygulanmaa'ndan
hilhiimlerinin
birlihteri kararla.*ntn i fincU mad.d.e
tutulmasrna harar uerebilir :
yeni gelig'
a) Mallarm ilretim ueyad.apttunr,ile hizmetlerin sunulmasrnda
m.eve iyilegmelerinya d'a ekonomih ueyateknih geligrneninsallanmast,,
il Ttiheticinin bundan yarar saPlamasr',
c) ilgitt piyasaru,ni)nernli bir b\tilmilnde rekabetin ortadan halhrnamast,
zorun'
d.) Rehabetin (a) ue (b) bentlerind.eleiamaglarr'n elde edilmesi igin
lu olandan fazla st'ru'rlo,nrlct'n'La'il'
uerilmesi be.
Muafiyet betirli bir si}reigin uerilebitece{i gibi, muafiyetin
ba[lanatirli gartiinn uef ueya belirli yattti*tutuhlerin yerine getirilmesine
ueya
yapt'Idtpr'
eylemin
ya
uyumlu
da
bilirso. Muafiyet hararlart anlagmantn
yehopulun
ba1lanmr'psa
hoqula
yahut
bir
tegebbilsUirtigt kara*nrn almdftr.
rine getirild'ipi tarihten itibaren geqerlidirsr'
halinde, belirli
Kurul, birinci fi,krad,agiisterilen gartlartn gergehlegmesi
49 Frkrada yer alan "ilgiliterin talebi iizerine" ibaresi madde metninden qrkanlmrqtrr
(2.07.200; tarih ve 5381 sayrh Kanun m'1, RG'13'07'2005' 25874)'
50 Rekabet Kurulu, Bankalararasr Kart Merkezi (BKM)'nin kredi kartr komisyon oram belirtalebini qartl kabul etieme uygula*u* ut"yt i,'u aqtr$ soruqturmada, BKM'nin muafiyet
uygulamastna Kanun'un
komisyonu
tahas
"ortak
t"l"i"t"*iqil.,
yrl
olarak
2
.T1r"ri,,i
*ii uu
olan
S.maddesi kapsamtnda muafiyet taninabilmesi igin' BKM taylndTn,y'ySulantnakta (ooer'
TCMB taraftndan belirlenen gecelih
nesaplanmaund.a
mat;yetinii
fonnilld.e, fonlam.a
kaleminde batak moliyeti un'
night) faiz oranLnln esas alrnrnast ue operasyonelmaliyetler
(RKK, No: 05tantnabi-Iece$ine'.."
rnuafiyet
halind.e'ireysel
altnmarnasr
d.ihkate
sur.tnun
yaptrgr
bayileriyle
malazalanmn
YKM
karannda
bir
diler
431602-153,L.7.2005)' Kurul
anlaqmadayenidensatrqfiyatrb.-elirlenmesineveyalnrzcaYKMSigortailesigortaiglemlekaldrnlmasr halinde bireysel muafryet tamnabilecerinin yaprlacaf,na dair k ritl.*tl.r,n
gi ytintinde karar vermigtir GKK, No: 01-25/245-67'29'05'2001)'
'Muafiyet harar51 2.0?.2005tarih ve 5388 sayrh Kanun m.l ile de['igtirilen fikramn eski gekli:
gartlan'n uelueya belirli yilhilmlilIiihlan en goh beqyrl iqin uerilin Muafiyetin ueilrneii belirli
siiresisona erdifiinde muaftJet
muafr'yet
Ierin yerine getirilrnesi,ne;iEtoroLit, Kurulca uerilen
rnuafiyet harart yenilenebilir"
iizerine
baguurusu
taroftartn
ilgiti
gartlart.halen d.euatnediyoia
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konulardaki anlagma tilrlerine bir grup olarak muafi.yet tant'nmastnt' sa{laya.n ue bunlann Eartlartru, gdsteren teblipler grkarabilir'5z.
Muafiyet sistemi, rekabeti }:rsrtlayrcr anlagma, uyumlu eylem ve kararlann sebepolduklan zararlar ile olumlu (etki) ytinlerinin dengelenmesinihedef
almaktadrr. Rekabet Kurulu tarafindan bir anlaqmaya, uyumlu eyleme ya da
karara muafiyet tanrnmrq olmasr, siiz konusu anlaqmamn, u;rumlu eylemin ya
da karann rekabeti srmrlayrcr bir etkisinin olmadrg anlamrna gelmez. Muafiyet tamnan anlaqma, uyumlu eyl"* ya da karann rekabeti srmrlayrcr nitelifi
devam etmekle birlikte, daha tistiin yararlar nedeniyle bu anlaqma, uyumlu
eylem ya da karara belirli bir siire miisamaha ile bakrldr[r anlamrna gelirse.
Kanunun 4. m. kapsamrnda defferlendirilen anlaEmalara gegersizlik yaptrnmr uygulanmakta (RK.m.56), muafiyet karan ile stiz konusu anlaqmalar
baqtan itibaren gegerlilik kazanmaktadrr. Rekabet Kurulu'nun muafiyet karanna kadar bu anlaqmalar "asktda hilhiirnsilz"dti$a. Muafiyet karanm ancak
Rekabet Kurulu verebilir. Mahkemelere bu yiinde bir yetki tamnmamrqtrrss.
Rekabet Kurulu muafiyet karanm verirken iki olumlu (ekonomik fayda, tiiketicinin yararlanmasr) ve iki olumsuz (ilgili piyasamn <inemli bir biiliimiinde rekabetin ortadan kalkmamasr, rekabetin zorunlu olandan fazla
srmrlanmamasr)5Gqartr birlikte aramah, bu qartlann varhlr halinde muafryet karanm vermelidir. Kurul yanhzca qartlarrn yerine getirilip getirilmediii konusunda takdir hakkrna sahiptir. 5.maddede sayrlan qartlar mevcut ise
muafiyet karan verilmelidirs7. furcak Kurul, muafryet karanm belirli qartlara veya yiikumliiltiklere ba!'h olarak da verebilir. Hemen belirtelim ki,
Kurul, siizleqme iizgiirlii$iine mtidahale etmeden rekabeti srmrlayrcr krsrmlara miidahale etmeli ve taraflarla miizakere ederek bu yetkisini kullanmakta iizel iinem giistermelidirs8.
52 Benlzerqekilde ATA m.85/3 ile Komisyon'a, m.85/1'de yasaklanan anlagma, uyumlu eylem
ve tegebbiis birlili kararlanm belirli qartlar altrnda bireysel ya da grup muafiyetinden yararlandrrma yetkisi tamnmrqtrr. Siizkonusu gartlan giiyle srralayabiliriz: a) Ekonomik yarar-teknik geligmeye katkr b)Tiiketicinin dofacak yarardan uygun dlgtide faydalanmasr c)
Rekabetin geref.inden fazla srmrlanmamasr.
53 An, s.168.
54 'Ibkinalpfibkinalp, s.432N.95; Gtirzumar, Osman, 4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakl<rnda
Kanun'un 4 tincii Maddesine Aykrn Sdzlegmelerin Tabi Oldugu Gegersizlik Rejimi, Rekabet
Dergisi, S.12, s.7 vd.; An, s.201.Aksi giiriig (eksik iglem) igin bkz.Topguoilu, s.291;Sayhan, ismet, Rekabeti Srmrlayan Iqbirli$ Uygulamalanmn Yasak Kapsamr Drqrnda Brralolmau, Erzincan Hukuk Faktiltesi Dergisi, C.IX, S.1-2,Haziran 2005, s.604vd.
55 Tekinalp/Tekinalp,s.433N.103; Sanh, s.126;Tbpguoflu,s.245.
56 "Tilmen Oteli Anlagmasr-LPG tiipii A&yaman ilinde yerel rakipleri piyasa drgrna itmeye
ydnelik yrlocr fiyat uygulamasrm amaglayan htikiimler agrk rekabet ihlalidir ve higbir qekilde 4.maddenin uygulanmasrndan muaf tutulamaz". P"I{K, No:93/750-159,26.11.1998.
57 Sayhan, s.578;Sanh, s.126ve dn. 420; Tbpguoilu, s.247.
58 Sanh, s.135.
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A- Bireysel MuafiYet
',teki yasaklaRekabet Kurulu'nun rekabeti srmrlayrcr iliqkileri RK.m.
ma ve hukuka aykrnhktan kurtaran karan birel (koEul) iglenndirseve yeniIik d,o$uruclzetkiye sahip olup, bireysel muafryet tamnan rekabeti krsrtlayrcr iliqki nedeniyle artrk idari para cezasr uygulanamayacafi gibi tazminat
talebinde de bulunulamayacaktrr.
Kurul, bireysel muafiyet gergevesindeilgili piyasayr, taraflann ekonomik
ve teknik
gtiglerini, rekabetin ne tilqiide srmrlandr$m araghnrken:-:fotto-ik
varabilesonuca
bir
.rr.ti"t"rl" somut olarak taraflan ele aldr$ndan, daha adil
cektir. Ancak biiyle bir araqt[ma Kurul'un yeterli eleman ve altyaprsrna bafhdrr'
Rekabet Kanunu'nun 5. m. 23.2005 tarihli degiqiklikooile bireysel muafiyet tamnmasrnda "ilgililerin talebf'ni zorunlu lolan hiiktim kaldrnlmrqtrr' Buna
paralel olarak RKm.l0'un ilk fikrasr61 da yiiriirltikten kaldrnlarak, Kanunun bu
yeni sistemati$ ile uyumlu hale getirilmiqtir. Bu diizenleme ile ilgililerin talebi
edilLanmaksr".r, R*kub"t Kurulu'nun bireysel muafiyet tamyabilece[i kabul
mig, aynca, rekabeti krsrtlayrcr anlaqmalar yaprldrklan tarihte Kurum'a bildirilolsa dahi Rekabet Kurulu'nun ileriki bir tarihte verece$i muafiyet kara-#;
oldulu gibi muafryetin tamndrlr andan de$I, anlagmamn ya da
t,
""kid"r,eylemin yaprldrpr veya teqebbiis birlili karanmn ahndrg yahut bir kouSrumlu
qotu bugtun*rq"r Logolotr yerine getirildiEi tarihten itibaren gegerli sayrlmrqtrr'
2.7.2005 tarihli deliqiklik ile bireysel muafiyeti 5 yrl ile srmrlandrran
hiikmiin kaldrnlmasr da yerinde olmuqtur. ozellikle yatrnm maliyetinin
yayrldrfr
yiiksek oldulu ve geri diiniiqtirniin 5 yrldan daha fazla bir siirece
-ha1etde,
S yitdan sonra muairyetin devam edip etmeyecepinin belirsiz olmasr taraflan caydrncr etkiye sahipti.
B- Grup MuafrYeti
olma
Bireysel muafryet tamma igleminde her iqlem igin taraflarrn farkh
teqebalnarak,
piyasada faaliyei giisteriliyor olmasr dikkate
olgusu rr"
"yn
rekabeti krsrtlayrcr etkiye sahip olup olmadrklanm
faauyetierinin
biislerin
krhnatek tek araqtirmak yerine, Teblif aracrhs. ile yeknesak kurala balh
uygularak grup ftiok) muafryet sistemi Topluluk Hukuku'nda titeden beri
alan geHukukuhdan
lbpluluk
kaynafrm
da
Kurulu
,ragJmiqtiro2. Rekabei
59 Birel-Kogul iqlem hakkrnda bkz.6zay,il Han, "Giimgrfl'rndaYiinetim",istanbul 1992,s'209 vd'
60 5388 s. Kanun, RG.13.0?'2005,25874.

6 1 RK.m.10'un miilga l.frkrasr: "4 iincii madde kapsamrna glren anlaqma, uyumla eylem ve

anlaqkar.rlrr yaprldrlilan tarihten itibaren bir ay iginde I{urula bildirilir. Bildirilmemig
muafryet,
bildirimlere
yaprlmamrq
Zamamnda
uygulanmaz.
htiktimleri
malara muafryet
bildirim tarihinden itibaren geqerlidir".
62 Muafiyet tammaya yetkili organ Konsey'dir. Konsey 2 Mart 1965 tarih ve 19/65 sayrh ile 20
ttiziik grkarma
Arahk 1971 tarih ve 282Ll7l sayitgerqeve Tiiziikleri grkararalr KomisYon'a
Da[rtrm
Elden
Tbk
sayrl'
1983/83
Ttiziikler:
y"tt i"i turrr-rgtrr. Komisyon'un yayurladr[.r
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gitli anlaqmalara iliqkin grup muafiyeti tamyan Teblifler yayrnlamrqtrr.Tek elden dalrtrmo3, tek elden satrn alma64,franchising anlaqmalannaGsiliqkin Tbbli!'ler 200?2 sayrh Dikey Anlaqmalara iliqkin Grup Muafiyeti Teblifiee ile yririirltikten kaldrnlmrqtrr. Kurul ayr,ca motorlu taqrtlann dafrtrm ve serwisi6T,
araqtrrma ve geliqtirme anlaqmalanna iligkin grup muafiyetiGstebliplerini yayrnlamrq, 1998/3sayrh Motorlu Tagrtlar Da[rtrm ve Servis Anlaqmalanna iliqkin Grup Muafryeti Teblili 2005/4 sayrh Motorlu Taqrtlar Sektrirtindeki Dikey
Anlaqmalar ve Uyumlu Eylemlere itiqt<in Grup Muafiyeti Tebliiit0e)ile yiiriirItikten kaldrnlmrqtrr. Topluluk uygulamasrnda olduiu iizere, Tiirk Hukuku'nda da geniq olarak grup muafiyeti sisteminin uygulanmasr Kurul'un iqlerini kolaylaqtrraca$ gibi taraflara da hukuki giiven temin edecektir.
C- Muafryet Kararrnrn

GeriAhnmasr7o

Rekabet Kanunu'nun 13. m. "AEa{r.dahi hallerde muafiyet ha,ran,geri
ah.nabilir ya da taraflartn belirli daura.ru.glartyasaklanabilir:
a) Karann altnrnastna esas teghil eden herhangi bir olayda dePigihlih
olmas4

63

65

66
67
68

Siizlegmelerine iliqkin'Iopluluk Tiizii[ti (ATRG 1983 L 173, 30.06.1983,1- Dtizeltme:ATRG
1983 L 281, 13.10.1983,24); 1984183sayrh Tek Elden Satrn Alma Stizleqmelerine Iliqkin
Topluluk Tiiztifri (ATRG 1983L 173,30.6.1983,5-Dtizeltme:ATRG 1983L 281, 13.10.1983,
24);1475195sayrh MotorluAraglann Dalrtrmr ve Servisine Iliqkin Tbpluluk Tiiziigii (ATRG
1995, L 145, 28.06.1995); 240/96 sayrh Teknoloji Tlansferi Anlagmalanna Iliqkin Topluluk
Triziifiti (ATRG 9.2.1996,L 3L/2);4087/88 sayrh Franchise Siizleqmelerine iligkin Topluluk
Tiiztifti (ATRG 28.12.1988, L 359, 46); 417185sayrh Uzmanlaqma Anlaqmalanna Iliqkin
Topluluk Ttiziifl'n (ATRG 22.2.1985,L 53/1) ve degiqik 151/93(ATRG 29.1.1983,L 2V8) ve
2236/97 (ATRG L 306, 12); 418/85 sayrh Araqtrrma ve Geliqtirme Stizlegmelerine Iliqkin
Topluluk Ttiztilii (ATRG 22.2.1985,L 53/5) ve de!.iqik 151/93(ATRG 29.1.1983,L 2r/8) ve
2236/97 (ATRG L 306, 12). (Bu ttiziik 31 Arahk 2006'ya kadar ytirtirliiktedir.); 279011999
(AT) sayilr Antlaqmamn 81(3) Maddesinin Dikey AnIaSma ve Uyumlu Davranrqlara Uygulanmasr Hakkrnda Komisyon Ttiztifti (ATRG 29.12.1999 L 336 / 2L-25); L40O/2002/ATsayr
h Antlaqmamn 81(3) Maddesinin Motorlu Tagrtlar Sektiirtindeki Dikey Anlaqma ve UyumIu Eylem Kategorilerine Uygulanmasr Hakkrnda Komisyon Ti.iziifiii (ATRG 1.8.2002L203).
Tek Elden Dafrtrm Anlaqmalanna iligkin Grup Muafryeti Tebligi, No: 1997/3,(RG. 4.9.199?,
23100) -yiiriirlilkten halkmrptn
Tek Elden Satrn Alma Anlaqmalanna Iliqkin Grup Muafiyeti Tebliii, No: 1997/4, (RG.
9.9.1997, 23L05)-yiiriirliikten kalkmryhn
Franchising Anlaqmalanna Iliqkin Grup Muafiyeti Tebligi, No: 1998/7, (RG. 16.12.1998,
23555)-y iir iirlilkt en kalkmtgtt r
Bu Tebli!''de 2003/3 sayrh Teblif ile deffiqiklik yaprlmrqtrr.
RG.L4.0Z.ZOO2,24815.
Motorlu TaErtlar Dairtrm ve Serwis Anlaqmalarrna itigkin Grup Muafryeti Teblipd, No:
1998/3,(RG. 1.4.1998, 23304) -yii r iirliihte n halkrnrgtt.
Araitrrma Ve Geligtirme Anlagmalanna iliqkin Grup Muafiyeti Tebli!'i, No: 2003/2.

6e R.c. rz.Lr.2ool,z59sL

70 Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun'da deliqiklik yaprlmasrna iliqkin 1,9Nisan 2005 tarihli taslakta, 13 iincii maddenin baqhErile birinci ciimlesi ve ikinci frkrasr aqalrdaki qekilde deliqtirilerek maddeye aqafrdaki gibi rig yeni frkra eklenmiqtir.
Muafiyetin GeriAhnmasr (m.13) "Kurul, agaptdaki hallerde muafiyeti geri alabilir ya d,a
kogula baplayabilir:
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b) Karara baplanan Eartlarm ueyayilhilrnlilli.iklerin yerine getirilmemesi,
c) Karann s6zkonusu anlagma hakhtnda yanltg ueya ehsih bilgiye day anarak uerilmig olmast'.
Geri alma karan (a) bend'inded'e$igiktipin oldu$u tarihten, di$er hallerd.e isernuafiyet hararrntn uerildipi tarihten itibaren gegerlidin
(c) bend,ind,ebelirtilen yanltg ue eksihlipin ilgili tegebbilsi)n hilesi ueya
lzastt'ile gergeklegmesihalinde harar hi? almmamlg sayt'llr,,.
Hem bireysel muafiyet hem de grup muafiyeti yiini.inden aranan kogulIara iliqkin karar gelecekleilgili iingtiriilere dayamlarak verilmektedirTl' Bu
nedenle, ileride karann ahnmasrna uymayan sonuglar ortaya grktr$nda
Kurul karanm geri alabilecektir. Geri ahnma, ticari hayattaki deiiqmelerden kaynaklanabilecegi gibi, teqebbtisiin davramqlanndan da kaynaklanateqebbilir. Ancak, ticari hayattaki de[iqmelerin bireysel muafryet tamnan
faaliyetlerinticari
btis agrsrndan dikkatlice incelenmesi gerekir. flzellikle,
muafideki baqarrsr nedeniyle rakiplerinin piyasadan gekitdifi durumlarda
sugeri
almak
yet tamnan teqebbiistin bu ticari baqansrm muafiyet karanm
retiyle cezalandrrmak do$ru olmayacaktrr?2'
geMuafiyet karan esasrnda gegersizbir anlaqmaya belirlibir siire igin
gegersiz
oltekrar
ile
anlaqma
gerlilik kazandrrmakta, ka.ann geri almmasr
gore
duruma
olan
neden
geri
almaya
*.ktudr". Muafiyetin geri ahnmasr,
teqkil
farkh sonuglara bafilanmrgtrr. Geri alma, karann ahnmasrna esas
karan
geri
alma
eden herhangi bir olaydaki defiiqiklik nedeniyle olmuqsa,
de!idppigikligin hauEu tirihtenls itibu""r, hiik{im ifade eder. Siizkonusu
qiklifin esaslt'nitelikte olmasr gerekir'
Geri alma karart (a) bendinde de{igihli{in

oldu{u

tarihten, di{er hallerde ise muafiyet ka'

ran ntn uerildipi tarihten itibaren geqerlid'ir'
maddede dilzenlenen
Grup muafiyeti tebtipleri ile muafiyet tanlnmt$ bir anlagmantn, 5 inci
tespit edilmesi halinde'
ioguUoraoi herhangi biriyle baiiagmaz ethiiere sahip old,upunun
karar uerebilir'
Kurul sijz honusuonlagmiya fe\Ug'it" tan ndn muaft'yetin geri altnrnast'na
Kurul,muafiyethararlarlnrngeriallnmaslnaueydgortdballanmaslnailighinnihaikarannt uerrned.endnce taraflartn yazth' ueyasdzlil gdriiglerini ister
ilgili pazartn
Bir grup rnuafiyeti tebli$ind.enyararlanan benzer nitelikteki anlagmalann
stntrlagekilde
ba{dagmaz
bnemli bir bijltimt)ndeki rekabeti tebligden beklenenfaydalarla
tagtyan anlaEma'
sr.ntrlamalan'
belirli
ile
tebli!
bir
yaytnlayacagt
Kurul,
mastdurumund.a
lardan sijz konusu teblipin saflad'lPt' muafiyeti geri alabilif '
zr RekabetKanunu,nun b. m. gerekgesinde,"Muafiyetkararl'ortbelirli si)re igin uerilecekuebelirKurul'a, ilgili pazarda
Ienengartlann uarlgt. hatiide bi kararlar yenilenebilecehtinBityletikle
sr'ntrlanmast
rekabetin
ve
dePigmeleri
gelebilecek
kora. verlldikten sonraneydana
ii"iy",
denilmektedir'
olacoktt'r'
uerilmig
iileme
sirekli
geligmeleri
fi.rsah'
dnpurabilecek
*n*|n
72 Sanh, s.478 dn.1?9.
za oe6islLulin hangi tarihte meyilana gelclifini belirlemek giig olduBu gibi, bu de!'iqiklifin meyuir etkisi olmadrgrdurumlarda s6zkonusutegebbtia.*"-*qt"a"irgufiurirrdJt"qebbiisiin
aykr. olacaktrr' An, s 189;
siin alyhine sonug dopuracak qekilde karar vermek hakkaniyete
s.294.
Tbpguoflu,
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Karara ba$lanan qartlann ve ytiktimltiltiklerin yerine getirilmemesi ya
da karann sijzkonusu anlaqma hakkrnda yanhg veya eksik bilgiye dayamlarak verilmesi durumlarrnda, geri alma karan, muafiyetin tamndr[r tarihten
itibaren gegerli olur. Ancak, yanhq veya eksik bilgi, teqebbiisiin hilesi veya
kastrndan kaynaklanmrqsa, muafiyet karan hig ahnmamrg sayrlrr. Karann
hig ahnmamasr demek, ilgili anlaqma, u5rumlu eylem ya da teqebbtis birlili
kararrrun baqtan itibaren Kanun'un 4 m. kapsamrnda kalmasr demektir.
Biiyle bir durumda Kurul muafiyet kararr nedeniyle uygulayamadr[r yaptrnmlan geriye etkili olarak uygulayabilecektirTa.
Muafiyet karan, teqebbtislerin yanhq veya eksik bilgi vermesinden deSil
de, Kurul'un siizkonusu anlaqma, uyumlu eylem ya da karar ile ilgili eksik veya yanhq deperlendirme yapmasrndan kaynaklamyorsa, hukuka aykrn bir karan Kurul, her zaman geri alabilir. Ancak bu durumda, geri alma karanna kadar gegensiire iginde teqebbuslereherhangi bir miieyyide uygulanmayacaktrr.
Kurul, bir anlaqma, uyumlu eylem ya da tegebbtis birlili karanmn
Grup Muafryeti TebliS'lerindeki qartlan taqrmamasr nedeniyle, Grup Muafiyeti Teblipi kapsamrnda olmadrftna karar verebilir7s. Bu durumda, Kurul
karan ileriye etkili sonuglar doiururT6.
III) HAKiM DT]RUMUN KOTthre KI'LII\NILII{ASI
Awupa Topluluf-uhdaTz olduEu gibi Tiirk Rekabet Hukuku'nda da hakim durumda bulunan teqebbiislerin bu durumlanm kiitiiye kullanmalan
hukuka ay}an bulunarak yasaklanmrgtrrRekabetin Korunmasr Hak}mda Kanun'un 6. m. "Bir ueyabirden fazla tegebbiisiln ilIkenin bil.tiinilndn ya dn bir bdlilmilnde bir mal ueyahizmet piyasastndaki hd,kim durumunu tek bagtnayahut bagka,Iart.ih yapaca$t.anlaEmalar
ya da birlikte daurantglar ile kdtiiye kullanmast. hukuko aykrt ueyasaktrn
Kdtilye hullanma ha,Ileri iizellikle gunlardt r :
a) Ttcari faaliyet alantna bagh,abir teEebbilsilngirmesine do$rudan ue74 Sanh, s.238;An, s.190.
7 5 Illusal Basrn GazetecilikA$/BIBYAY fAYSAT/BBD, RKK. No:00-49/529-29L,L4.L2.2000.
7 6 Aslan, bu karann tespit nitelilinde bir karar oldupunu belirtirken (bkz. Aslan, s.143), San-

h, karann kendine iizgii yenilik doiurucu bir karar olduflunu siiylemektedir (bkz. Sanh,
s.467-468dn.113).
7 7 ATA m.82'ye gdre, "bir ya da bird,enfazla tegebbiisiin Ortak Pazarda ya da Ortak Pazartn
iinemti bir bdltirniinde sahip olduklan. egem.endurumu kbtilye kullantnalarr Uye Deuletler
arastndaki ticarete zarar uerebilecepiorand.a, Ortak Pazarlo bapdagamaz ue yasaktr". Immenga, Ulrich,AVlestmiicker,ErnstJoachim, EG-Wettbewerbsrecht, Kommentar, 8.1, 1997,
s.684 Rn.1; Tekinalp, /lekinalp,Avrupa Birligi Hukuku, s.435 N.109 ve hakim durumda bulunan teqebbiistin rriicerret hakim dwumu dolayrsryla hukuka aykrn kabul edilmesi tehlikesi tartrgmasr igin bkz. N.111.
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yad'olaylt'olarakengelolunm&flyadarahiplerinpiyasadakifaaliyetlerinin zorlagtttlmannt' amaglayan eylemler'
ueedirnler igin
b) Egit d,urumd.ahialrcrlara aynt. ve egithak, yiikiimlillilk
ueya dolayh' olarah ayt'rt'mct'lt'k
Wh gartlar ileri silrereh, d'oPrud'an
yapilmast,
c)Birmalveyahizrnetlebirlikte,d'iperrnalueyahizrnetinsattnaltnma.
talep etti$i bir
stnl veya araa. teEebbiislerd.ururnund.aki alt'ctlartn
taraft'ndan
mabnieya hiz*eiin, d.iper bir mal ueya hizmetin de a6'ct'
bir ft.
belirli
rnalt,n
bir
allnq,n
ya
satt,n
d'a
teghiri gartt'na baptanrnast'
gartla'
sattm
alrrn
halinde
safiq
gibi
tehrar
yitrn oit n6o satt=lmamast
nna ilighin stnt'rlamalar getirilmesi,
teknolod.) BeIirIi bir piyasad'aki hd'kimiyetin yaratmt'g oldupu finansal'
yararlanarak bagka bir mal ueya hizmet
-jik ue ticari auantajlard'a'n
piyasax,nd'akirekabet kogullanru' bozrnayt'amaglayan eylemler'
e)Tilheticininzararrnaolarakilretimin,pazarlamant'nyadatehnihgeligrnenin krsr'tlanrnast""
A- Hakim Durumun

Tanrmr

m' hakim durum:
Rekabet Kanunu'nun'Tammlal baqhSm taqryan 3'
,,Belirli bir piyasad.a,kibir ueya bird.enfazla tegebbilsiln, rakipleri ue milsteiiretim ue daqt'tt'm mik'
rirerinden baptmsrz orarak harehet ed,erehfiyat, arz,
ifade ederz8'Bu tagi).cilni)",
tart. gibi ekoiomik parametreleri belirleyebilme
olunabileceli ifade
mmda, sadecesatrcr olarak hakim teqebbiis konumunda
dikkate ahnmamrqtrr'
ual*iq, ahcr olarak da hakim durumda olunabilecefi
gerekir'
yer
almasr
Bu hususun da tammda
(patent, tanrnozellikle frkri veya srnai miilkiyet haklanmnTe oldugu
Bu halgrkabilir.
ortaya
gibi) durumlarda hakim durum
*rq drr.,
dede,frkrimi.ilkiyethakkrnrniizgtilkonusunadahilolmayankullakurallan uygulama alam
mmr rekabet kurallanm ihlal ediyorsa, rekabet
bulacaktrr.
taslakta hakim
?8 Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanunda De[iqiklik Yaprlmasrna iliqkin
tammrn tagrdlbakrmrndan
Bir miiessesenin belirlenmesi
durum tanmr fialarrrfmJtadrr.
olan,hakim durum taiinemli
gok
agrsmdan
rekabet]rukuku
[.r iinem gdzbniine d;rt;J;,
olacag, bu nedenle muhafazasrmn
Nmrmn kanundan kaldinlmasrmn belirsizliie neden
uygun olaca$m diiqtinmekteYiz'
mevcuttur' Bir
79 Fikd ve srnai mtilkiyet haklanmn korunmasrna iliqkin ayrr yasal-mevzuat
iizgfi bu
haklarura
miilkiyet
srnai
ve
sahip-olmak fikri
fikri veya srnai mtitt iyei;;kk;"
mevzuatileko*.doguhald",buhakkrnkbttiyekullanrldr[.rdurumlardllK..6devreyegr(RTE/Ibmisyon) karannda' ltIM kamu kurumu
recektir. 6g18gsayrh n.Jio fUf.f,t Eireann
televizyon ptog"*r dergisi grkarma konusunda
haftahk
olan irlanda televizyonu RTE'nin
dergi grkarrlaatl bir iqletme t?:{:"dt"
telif hakkrna sahip otmasrm kabul ederken, tvtagiil
giirmuqttir (ATKD, 1991, II-485)'
olarak
kullamrir
kiitiiye
rrukLr"
masrnrn engellenmesini

344

Prof. Dr. Gilzin Uggtk - Ar. Gtir. Nazmi Ocak

Amerikan Hukuku'ndan farkh olarak8o, Topluluk ve Tiirk Rekabet Hukuku'nda8l hakim durumda olmak yasak edilmemigtir.
Hakim durum tesbit edilirken siizkonusu teqebbiis ya da teqebbiislerin
pazar giicii esas ahnmaktadrrs2. Tekel (monopol) konumunda olan teqebbtisiin hakim durumda oldu[u agrktr. Monopol gibi hareket ederek rekabeti
engelleme grictine sahip olan krsmi tekel konumundaki teqebbiisler de hakim durumda kabul edilirlers3.
Hakim durumda olmak igin belirli bir ekonomik grice sahip olmak gerekir. Bir teqebbtstin pazarda hakim durumda oldupunun en tinemli gtistergesi ilgili pazarda sahip oldu!'u nisbi paydrr. Rekabet Kanunu'muz hangi oranda pazar payma sahip olundufi'unda teqebbtisiin hakim durumda olaca[rna
iliqkin niceliksel bir rilgiiye yer vermemiqtir. Bazr tilke mevzuatlarrnda, 0rne$n Almanya'da tek baqrna 7/3 pazar paJnna sahip olan bir teqebbiis hakim durumda kabul edilirken; iki veya iig tegebbtis Vo50 pazar payrna, ddrt
veya beg tegebbiis %3 pazar payma sahip olduklannda hakim durumda olduklarr farzedilir (GWB $ 19).Amerikan uygulamasrnda, Alcao d.avastndaVo
90'lrk pazar payr yeterli giiriiliirken, Vo60-64'liJlkoramn qi.ipheli,% 33'Itik bir
oramn ise kesinlikle yetersiz oldufu savunulmugtur. ATM ve Komisyon kararlarrnda Michelin8a davasrnda Vo 57-65'lik bir oran yeterli g<irtiliirken,
Chiquita davasrnda Vo 40-45'lik bir oran yeterli giirtlmeyerek bagkaca krstaslarrn da aranmasr gerektili belirtilmigtir.
Bir teqebbiis tek baqrna hakim durumda olabilece[i gibi, birden fazlategebbiis birlikte hakim durumda olabilirs5. Ancak hemen belirtelim ki, bir
Blechman Michael D./Bernstein, Robert B., Ausl2indischesKartellrecht, U.S. Antitrust Recht,
in Frankfurter Kommentar zum Gesetz gegenWettbewerbsbeschriinkunken,1999/GW3, B.I,
20O0Tz.7I-82; Ozsunay,Ergun, Kartel Hukuku, istanbul 1985,s.8. Akrncr ise, Amerikan hukukunda hakim durumun yasak olmadrfr kanaatindedir. Bkz. Akrncr, s.258,
8 1 Rekabetin Korunmasr Hakkrndaki Kanun'un 6. m. gerekgesi:
"Bir tegebbiisiinkendi ig dinarnikleri sayesind.ebilyilyerek qegitli sektdrlerdehakim konuma gelmesi, RekabetHuhuku aEstndan saktncah.de$ildin Ahsine iilkemizde sermayeninyopunlagmas4sermayebirikiminin ue
yattrrtmlann arhnail istenmektedin Qiinhil geligen dilnyad,a dtg ticaret gittihge artrnahta,
giimriih duuarlan gegitli anlagrnalarla ya indirilmekte ya da tamamen haldvrlmaktadr".
82 Leo, Hans-ChristopffKniipfler, Robert, Marktbeherrschung,
$ 19 GWB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschriinkungen, Gemeinsuhaftskommentar, 5.Auflage, 2O0L, Tz.20B: Emmerich,
Volker, Kartellrecht, 8. AuIIage, Mtinchen 1999, s.447 N.48; GamzeAgcro[lu, Avmpa Topluluiu ve Tiirk Rekabet Hukuku'nda Hakim Durumun Ktitiiye Kullamlmasr, Ankara 2000,
Rekabet Kurumu Lisasristii Tez Serisi No: 4, s.l-08.
Ozsunay, s.7-8;Aslan, Rekabet Huhuku, s.211;Bairragrk, Atilla, Tiirk Sanayinde Pazar Hakimiyeti, istanbul, 1983,s.13;Sanh, s.2?5,Agrklamalar,1.
84 322181sayrhNederlandischeBanden-IndustrieMichelin / KomisyonKaran,
ATKD (1988),8461.
85 Tbkinalp/Tekinalp, s.458 N.176; Oz, Hakim Durumun Kiittiye Kullamlmasr,
s.118 vd.; Sanh, s.256;Aslan, s.229. T-68, 7?/89 sayrh ltalian Flat Glass: Societa Italiana Vetro/I(omisyon
karan, ATKD (7992), II-1403:. 97/624 sayrh lrish Sugar /I(omisyon karan, ATRG 258/1.
T\rrkcell-Telsim'in birlikte hakim durumda olduklan hakkrndaki Rekabet Kurulu Karan
igin bkz. RKK. No:03-40/432-I86,9.6.2003.
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(yavru girketgrup (konzern), holding ortakhfrmn ve ona bagh iqletmelerin
ier) stizkonusu oldup.udurumlarda, ana teqebbiisiin hakim durumu araqtrnlrrken bafh iqletmelerin pazat payr da ana teqebbtisiin pazar payrna eklenerek, tek teqebbiis olarak kabul edilirler.
Bir teqebbiistin belirli bir piyasada hakim durumda olup olmadrfrna kagerekir'
rar verebiimek igin ilgilt Piyaso ya da ilgili Pazar'rn incelenmesi
deaqrdan
iig
Pazar
yukanda 4.maddeyi incelerken anlatrldrpr iizere86,ilgili
pazar,
coirafr
pazan,2-IIgrIi
ferlendirilmelidir8?: ].-ilgili iiriin veya hizmet
(zaman)
pazar88.
3-ilgili diinemsel
Bir teqebbiisiin ilgili pazard.ahakim durumda olup olmadrsm tespit etpamek igin pur^, pay, h-.e,iu unyeterli bir iilqiit olmamaktadrr. $zellikle
olarak
engelleri"
"grriq
durumlarda,
,ur. puyrrrro 7o 50'nin89 altrnda oldu[u
her tiiradlandrnlan"ilgili pazara yeni gireceh tegebbiislerin kargr'lagtt'klart'
gerekir'
incelenmesi
Iil zorluk"eo olarak tammlanan faktiirlerin de dikkatle
duyulihtiyag
yatrnma
Piyasada faaliyete gegebilmek igin yiiksek maliyetli
baqka
masr dofal girig engeii olarak kabul edilmekte, yaprlan yatr'mlarrn
devrinin
bir faahlet igin-kulian lmasrmn miimktin olmamasr veya bunla.n
gtig olmasr grLq engeli olarak adlandrnlmaktadrrel'
Piyasayagiriqengelleri,teqebbiisiinfinansalgiiciig2,ekonomikbiiyiik.
teknoliik, dilkey Utitti"t"q-" ve dagtrcr sistemine sahip olmaes,kullandrp
gerektirmesi),
maliyetler
btiyiik
(ar-ge
yalrrrmlanmn
lojinin y-iiksekligi
safilatirtin t .tit"siga, Orgtitleme ve satrq tekniklerig5, mevzuatrn tersebbiise
86 Bkz. $1, I, B.
87 Tekinalpllekinalp, s.43? vcl.; Aslan, s.214 vd.; Oz, Hakim Durumun Kdtiiye Kullamlmasr'
s.92vd, 152 vd.; Sanh, 246 vd.;An, 103 vd'
88 petrol krizinin yagandrfr bir dijnemde kiigtik bir teqebbtis dahi hakim teqebbtis roliinii oynayabilir. Bkz. Tekinalp/Iekinalp, s'438 N' 119'
89 ATM, Metro,nun Vo l0 pazar payrna sahip bulunmasr karqrsrnda hakim durumun tespiti
Bkz.26176 sayrh Metro sB-Grossmdrkte
igin diger faktiirlerin araqtrnlmasrrr, ryql"tpl*ir
1875'
ATKD
6977)
karan,
i*Ufl C Co KG / Komisvon
90 Tekinalpllekinalp, s.446 N.148; Oz, Hakim Durumun Kbtiiye Kullamlmasr, s'110; Sanh,
s.253;Arslan, s.216vd.
91 Sanh, s.253.
92 ATM, Continental Con karannda, sermaye piyasalan ile kolay baflantr saglanabilmesini
Bkz.6/72 sayrh Europemballahakim durrrma sahip olma kriteri olarak deierlendirmiqtir.
geCorparation&ContinentalCanColnc/Komisyonkararr,ATKD(1973)215.
93 ATM ve Komisyon, tlnited. Brand.s'inkendi muz tarlalanna, ekim ekiplerine ve taqrma frlolaiqaret eden faktdrler olarak
nna ve pazarlama teqkilatrna sahip bulunmasrnr hakim duruma
Karart, ATKD (1978)207'
Komisyon
/
Company
Brands
United
kabul etmiqtir. sxz. zliia sayth
(1977) 1875'
94 26ll6sayrh Metro sB-Grossmiirkte GmbH & co KG / Komisyon Karan, ATKD
(rabat)
durumun
hakim
indirimi
95 ATM, United Brands karannda bazr miiEterilere sallanan
frmiigterilere
karannda
Michelin
gekilde,
Aym
etmiqtir.
kabul
tespitinde bir kriter olarak
hakim
da
yiiksek
fryat)
difi'erlerine
(bazrlanna
diiqiik
yat farkLlaqtr.rtln.$',ryg.rt"nmasrru
duruma iqaret eden bir faktijr olarak saymrqtrr'
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drlr destek (marka, patent, endiistriyel tasarrm haklarrmn korunmasr)96
olarak sayrlabilirez. $tiphesiz rakiplerin piyasaya girmesini etkileyen nedenler bu sayrlanlarla srmrh olmayrp, somut olayrn iizelliklerine giire farkh
<ilgiiler giiz iiniine ahnabilires.
B- Hakim Durumun

Ktitiiye

Kullamlmasr

Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun ile yasaklanan hakim durum
de$l, hakim durumun kiitriye kullamlmasrdrr. Kanun'da hakim durumun
kiittiye kullamlmasr tammlanmamrg olup, tahdidi olmayan ve srkhkla ortaya grkabilecek kdtiiye kullanma drnekleri yoluyla agrklama yiintemi segilmiqtiree. Sahip olduiu ekonomik gtice dayanarak serbest rekabetin azalmasr veya krsrtlanmasr sonucunu dopuran hakim teqebbtis dawamqlan ktitiiye
kullanma olarak kabul edilir. Topluluk Rekabet Hukuku uygulamasrnda benimsenen tamrna gtire, mal ve hizmet ticaretinde teqebbiislerin performansrna dayanan normal rekabet drqrndaki deliqik yiintemlere baqvurmak yoluyla mevcut rekabet seviyesinin korunmasrm ve geliqtirilmesini engelleyecek nitelikteki uygulamalar 82. m. kapsamrnda de!'erlendirilmektedir. Komisyon ve ATM de, kiitiiye kullanma kawamrm Avrupa Toplulu!'u Antlaqmasr'mn amacrna uygun olarak sadece s6miirtiyii defil, rekabetin azaltrlmasr sonucunu doiuran her ttirlii dawamqr kapsayacak qekilde geniq yorumlamrqtrrloo.

96 AT14, Hugin'in 1968 tarihli Tasarrmlar Uzerinde Telif Hakkr Kanunu'nun kendisine verdifi hakka dayanarak difer tegebbiislerin yedek parga iiretimine engel olabileceiine karar
vermiqtir. B,kz. 22/78 sayrh Hugin Kassaregister AB & Hugin Cash Register Limited / Komisyon Karan, ATKD ((1979) 1869.
97 Piyasaya giriE engelleri olarak sayrlan bu hususlann bir teqebbiistin hakim durumda olduiunu tesbit igin kullanrlmasr eleqtirilmigtir. Her ne kadar hakim durumda olmak hukuka
aykrn kabul edilmiyor ise de, tesbit edilen giriq engellerinin uygulamyor olmasr kolayca ktitiiye kullanma olarak deferlendirilebilmektedir. Michelin davasrnda bu geliqkiye iqaret
edilmektedir. Michelin pazarlama tekniklerini bildifi igin hakim durumda tegebbiis olarak
kabul edilmekte, teknikleri uyguladrlrnda ise hakim durumunu ktittiye kullandrlr kabul
edilmektedir. Bkz. 322/81sayrh Nederlandische Banden-Industrie Michelin / Komisyon Karan, AIKD (1983),3461.
98 TekinalprTekinalp, s.446 vd. ve yukanya ahnan kararlar.
99 Roma Antlagmasr'mn 82. maddesinde de tahdidi olmayan iirnekler qu gekilde sayrlmrqtrr:
a) do{rud,an ya da dolaylt, olarak hahstz alry veya sattgfiyatt. ya da diPer ticari koEullann
belirlenmesi, b) il,retimin, pazarlartn ueya teknik geligimin, tiiheticinin zarartnct olacok gekild,e stnr.rlandr,nlrnost,c) e$de$ernitelikli sdzlegmelerde,taraflart. rekabet edebilirlihleri
aEstndan dezauantajh. konuma getirecek gekilde farkh. kogullar uygulanmast, d) siizlegmelerin, niteli$i ueya ticari yatatnln gere{i olarak bu tiir sdzlegrnelerinhonusu ile ilgisi olmayan ek yilkilmlilIilklerin kabulii Sarttna baplanmast.
100 6172Europemballage Corparation & Continental Can Co Inc / Komisyon, ATKD (1973)
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1- Engelleyici/DrElayrcr

Uygulamalarda

Bulunmak

Kanun'un 6/a m. "Ticari faaliyet alantna bagha bir teEebbilsilngirmesine d.oPrud,anueya d.olaylt olarak engel olunmdst ya. da rakiplerin piyasadahi faaliyetlerinin zorlaEtrtlmasrnt. amaglayan qtlemler"i drqlayrcruygulamalar olarak nitelendirmek mi.imkiindiir. Hakim durumdaki teqebbiis ilgili piyasaya giriqi engellemek ve akttiel rakiplerinin faaliyetlerini zorlaqtrrmak
igin yrkrcr fryat uygUlamak, mal vermeyi reddetmek, indirim sistemleri uygulamak, tekelci temin yiikiimltiltifii koymak, fikri ve srnai haklann saflaLg ttot ot i korumadan kaynaklanan yetkilerini kullanmak gibi belli baqh
youu"" baqvurabilirl0l. Bu dawamqlann varh$mn otomatik olarak teqebLtirtin hakim durumunu kbtiiye kullandrfr geklindeki bir dtiqiincenin iktisadi rekabet ortamrmn gereklerine uygun diiqmeyeceli kanaatindeyiz. Ayrrca
drqlayrcr etkinin gergekleqip gergekleqmedifi araqtrnlmahdrrlo2'
Ytktct Fiyat uygulamalan., hakim durumdaki teqebbiisiin aktiiel veya
potansiyel rakiplerinin katlanamayacaklan oranda dti.Eiik fiy at uy gulayry
onla.r piy*t. drgrrr" ittikten sonra tekrar fryatlan yukarr gekmesidir103'
Biiylece aiiqiit fiyat dtinemindeki zararlanm da telafr etmiq olmaktadrr' RekaLet ortamrnda fryatlarrn rakiplere oranla aqaf,rdatutulmasr teqebbtislerin
rekabet politikasrmn bir gere!'idir. Ancak, maliyetin veya olafan seviyenin
altrnda fiyat uygulanmasr bir rakibin drglanmasr amacrnl da taqryor ise ytkrcr fiyat uygulamasr olarak deierlendirilecektirloa.
MaI ueya Hizrnet verm.eyiReddetrner\syasas., esasrnda iizel hukuk ala101 Avea iletigim HizmetleriA.$'nin, T\rrkcell iletigim HizmetleriA.$'nin kapsama alam ile ilgili yaptrlr yo!-un reklamlar yoluyla kendisinin pazara giriqini engelledili, faaliyetlerini
qikayeIort.qttralgr"e dolayrsryla 4054 sayilr Kanun'un G.maddesiniihlal ettiline iliqkin
faalipazarda
halihazrrda
sorunun
alam
ti, Kurul, fazara giriqin ilk yrllannda kapsama
yuryet gosterebilmet lgin t<ritit<olmaktan grktrlr, qikayet edilen reklamlarda T\rrkcell'in
tantmasrtistiinliigtinii
kaynaklanan
seviyesinden
iigi ie drgrnda sahip olduiu kapsama
nrn normal bir rekabet yontemi oldufu, aqrn reklam yoluyla hakim durumun kdttiye kullanrlmasr konusunda doitrinde ve uygulamada iirnek a|nabilecek bir uygulama bulunmadrS gerekgesiylereddetmiqtir (RKK' No:05-24/281-76,]4'04'2005)'
102 Aym ydnde bkz. Sanh, s'263.
103 bg/8b Akzo Chemie BV/ Komisyon, (1986) ECR 3439; Tetra Pak II, ATRG (L992),L72/l'
104 g.Lu6"1 Kurulu, Star, Posta ve Takvim gazetelerinin satrg fiyatlarrm diigtirerek yrkrcr fryat
pauyguladrklan iddiasrm, Star gazetesininfiyat indiriminin pazara yeni giren bir firmamn
durumhakim
pazarda
birlikte
ilgili
gerektill
zar-datutwrma gabasrolarak deferlendirilmesi
gazetelerinin
da bulanan sabah Grubu ve Doian Grubunun yayrnladrklan Takvim ve Posta
olan
nitelikte
grubun
amiral
her
iki
oldu[u,
nitelikte
rekabe4i
fiyatlalm diigtirmelerinin
(Takvim, Posta) gazetelerinin
tiiirtiy"t, Miliiyet, Sabah) deEil, ikincil nitelikte adlandrrrlan
(RKK.
iyatlanni iniliriiklerini, Kanun'un 6. maddesineaykrnhsn oluqmadrgrnrbelirtmiqtir
1'5'2003'
03-28/346-146'
No:
RKK'
Ayrrcabkz. Telekom-Avcell,
8.12.1998).
No:99-56/599-381,
105 Mal ve hizmet vermenin reddeclilmesiaynmcr uygulamalar arasrnda da sayrlabilmektedir' Bunun
yarunda temel kaynak kullandrmanrn reddedilmesi de aym etkiye sahiptir. Bkz' Gtil, Ibrahim,
ivmpa Birlili ve Amerika Birleqik Devletleri Mahkeme igtihatlan Iqrhnda Rekabetin KorunmaDurumunu K6sr Hakhnda Kanun Agsrndan TLqebbtisiinAhcilanna Aynmcrhk Yanarak Hakim
vd.
2000,s.98
No:2Ankara
Tbz
serisi
tiiye Kullanmasr, Rekabet Kurumu Lisansistii

348

Prof. Dr. Gilzin Ugtgr.k- Ar. Gdr. Nazmi Ocak

mnda siizleqme iizgtirlti$titoo gergevesindetamnan siizleqmenin tarafrm segme hakkrna getirilen bir srmrlamaduloT. Mal ve hizmet verrneme ya da halihazrrda verilen mahn veya sunulan hizmetin kesilmesilo8 mevcut veya potansiyel ahcrmn ilgili piyasada faaliyet giistermesini engelliyor ya da piyasaya giriqini zorlaqtrnyorsa, hakim teqebbiisiin kendisine bafrmh bu ahcrlara
mal veya hizmet vermeyi reddetme dawamqr rekabete ayhn olacakttrlog.
indirim Sistemleri, serbest rekabet ortamrnda teqebbiislerin ticari faaliyetlerini geliqtirmek igin kullandrklarr iinemli araglardan biridir. Sadakat
(baEh,ltk) indirirni en yaygu kullamlan indirim tiiriidtr. Teqebbtisler, mal
ve hizmet alan ahcrlann satrn aldrklan mal ve hizmetin miktanna ve oramna bakmaksrzrn talep edilen iiriiniin tamamen veya biiyiik miktarda kendilerinden ahnmasr halinde belirli oranda indirim uygularlar (tekelden sa106 Borglar Hukuku'nda, belli bir yer veya biilgede yasal veya fiili tekel durumunda olan teqebbiisle-

rin objektif iyiniyet kurallanna uymayan sOzlegmeyapmayr reddetmeleri halinde haksu fiil hrikrimlerince (BK.n.4ID) sorumlu olacaklan kabul edilmektedir. Bkz. Tbkinay, S. Sulhi/Akman,
SaiVBurcuoilu, HaluVAttop, Atilla, Borglar Hukuku Genel Hriktimler, istanbul 1993,s.364.
1 0 7 Amerikan Hukuku'nda, Topluluk Hukuku'nda da benimsenen "uazgegilmezunsurlar-zo'
runlu kolayltklor" (essential facilities) doktrini geligtirilmiqtir. Bu konda bkz. Oz, Hakim
Durumun Kiitiiye Kullamlmasr, s.133.
108 United Brands davasrnda Komisyon, United Brands'in Danimarka'daki da$trcrsr OIesen'in rakip [riin olan Dole muzlanm dafrtmasr tizerine mal vermeyi kesmesini, ticari
menfaatlerin korunmasrnda makul dlqtintin aqrldrlr (orantilrhk prensibi-proportionality
principle) gerekgesiylek6tiiye kullanma olarak gtirmtigttir (27176United Brands / Komisyon (19?8) ECR 20?. Aynca bkz. 6/73 Commercial Solvents / Komisvon, (1974) ECR 223;
30i89 Hilti / Komisyon, (1992) ECR 1439;24I-24219 Magill, (1998) ECR I, 779. Buna karqr[k arz srkrntrsrnrn yaqandrfi bir diinemde gegici ahcrlara mal ve hizmet verilmeyip daimi alrcrlarla gahqrlmasrkdttiye kullanma olarak gtiriilmemektedir. Bkz. 77/77 BP /Komisyon, (19?8) ECR 1513. Rekabet Kurulu BIRYAY karannda, "Gazete ve dergi dalrtrmr piyasasrnda birlikte hakim durumda bulunan BBD ve YAYSAT'rn, "mtiqteri yayrnlanm", yani
kendi gruplanmn grkardrfr yayrnlara rakip olabilecek nitelikteki yayrnlan, kendi gruplanna ait yayrnlardan daha farkh koqullarda da[rtabilmek amacryla BIRYAYT kurduklan ve
mtiqteri yayrnevlerini de BIRYAY ile siizleqmeyapmaya zorladrklan; BIRYAY ile sdzleqme
imzalamak istemeyen yayrnevlerinin yaymlarrmn da$trlmamasr ve tidemelerinin yaprlmamasl, dolayrsryla gazete ve dergi yayrncrhlr piyasasrndaki faaliyetlerinin engellenmesi
riski ile karqr kargrya brrakrldrklan; yeni komisyon oranlan nedeniyle gazete ve dergi yayrncrhfi piyasasrndaki faaliyetlerinin zorlaqtrrrldr$ ve BBD ve YAYSAPIn grup igi yayrnIan ile rekabette dezavantajh konuma geldikleri, bazr yayrnlarrn piyasamn drqrna itilmeye gal4rldr!.r, dolayrsryla gazeteve dergi yayrncrhfr piyasasrndaki rekabet koqullanmn bozulduiu anlaqrlmaktadrr" demektedir (RKK. No:00-26/292-162,17.?.2000).
109 "1U.Lgsll ve lblsinfin GSM altyapr hizmetleri pazannda birlikte hakim durumda olduklan
belirlenmigtir. Ayrrca, i$-TIM'in imtiyaz sdzleqmesihiikiimleri gerelince kendi altyaprsrnrinqa ederek kapsama alanrm GSM hizmetleri pazarrnda,T\rrkcell ve Tblsim ile rekabet edebilecefi seviyeye getirinceye kadar gegeceksrire iginde yararlanmak zorunda oldufu, T\rrkcell
velveya Tblsim'in altyapnna alternatif bagka bir unsurun bulunmadrS tespit edilmiqtir. Bu
nedenle iq-ffU, T\rrkcell ve/veyaTblsim'in altyaprsrndanyararlanmak iizere ulusal dolaqrm
hizmeti almak zorundadrr.T\rrkcell ve Telsim'in objektif gerekqelerolmadan I$-TIM'in bu unsura erigimini reddederek,4054 sayrh Kanun'un 6. maddesinin (a) paragrafrnda tirnek olarak
belirlenen; "Ticari faaliyet alantna baghabir tegebbilsiinginnesine dnprudan veyadolayh olarak engelolunmast ya da rahiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlapttnlmastnt amaglayaney-
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trn alma-inhisar yiiktimleri). Baghhk indirimi, rakiplerin faaliyetlerini zorlaqtrraca[rndan ve pazara girecek teqebbiisleri caydrraca$rndan hakim durumdaki legebbiislerin sadakat indirimi uygulamalarr yoluyla rekabeti krsrtlamalan ktittiye kullanma olarak kabul edilmiqtirll0. Ongiiriilen zaman
dilimi iginde hedlflenen satrq miktanna ulaqrlmasr halinde uygulanan hed'ef
ind.irimi de rakipleri drglayrcr etkiye sahiptirl1l. Buna karqrhk, indirimin
tinceden belirlenen objektif kriterlere baflanarak satrn ahnan miktarla
orantrh uygUlanmasr kdtiiye kullanma olarak sayrlmam aktadrru2.
2-.$nrrmcrhk YaPmak
Rekabetin Korunmasr Haklcnda Kanun'un 6/b m. "Egit durumdaki alnlara a.ynl ue egithak, yi)hi)mtUltik ue ed.imlerigin farhh Eartlar ileri stirereh,do!olarak ayrrtmaltk yaptlmast hukuka aykt'n ueyasahhf'trl'
,ud.in ueya'd.olayh,
olaIemler" gerqekleqtirmesi,hakim durumlarrnr "birlikte davramElarr" ile kiitiiye kullanma
9'6'2003)'
(RKK.
No:03-40/432/186,
rak deferlendirilmektedir"
mal
Kurul'un bir difi.erkarannda,'...T\rkcell'in kiitiiye kullanma kapsamrndaki difier eylemi
(sekuir yaprsr ve tizellikvermeyi reddetme ve mal vermeyi kesme olarak ortaya grkmaktadrr
primileri nedeniyle, bu piyasada mal vermeyi reddetme veya kesme distribiitiir satrgdestek
yararlanani kalduma geklindeolmaktadf). Herhangi bir tesebbtisiinsailadrlr imkanlardan
nemamak etkin rekabet yaplslna sahip bir pazarda allcrlartn dnemli zararlara uframasrna
durumunda alcrden olmayabilir. An"uk p""urda hakim durumda bir teqebbusiinbulunmasr
lann bu zararlangok biiyiir" denilmektedir (RKK. No:01-351347-95,20.7.2001).
t:ro Suiher-IJni davasrnda sadakat indirimi hakim durumun kiitiiye kullanrlmasr olarak kabul
tarafindan her
edilmigtir. Karala konu olayda, Almanya'mn giineyindeki birkag Eekeriireticisi
qefirmalardan
bagka
ahcrnrn
yaprlan
indirim,
100 kg qeker igin 0,3 Alman Markr tutannda
teqebbiisler
bu
uygulamanrn
ATM,
ve
Komisyon
idi.
ballanmrq
koguluna
etmeme
telin
ker
giriqleri engelledifiiarasrnda rekabet edebilmeyontiiden farkhhk yarattrgm ve pazara yeni
85/76Hoffman
ni belirtmiqtir (40/73Suikei-uni / Komisyon,(1975)ECR L663'Aynr yiindebkz'
(1991)
I ECR 3359'
BV/
Komisyon,
chemie
Akzo
(1979)
461;62/86
ECR
La Roche/ Komisyon,
suoperatiirtin'
bir
konumdaki
Rekabet Kurulu claTurkcell ile ilgili bir karannda, "...hakim
distribtittir]ere
saflayrcrsr
telefonlanmn
cep
olan
niL5ginde
tamamlayrcrsr
hizmetin
nulan
bu koqula
"rakip operatdr ile gahgmama"koquiunu dayatmasr ve verecefi subvansiyonlarr
stirdiirebilve
varhsnr
olabilmesi
igin
cazip
tiiketiciler
qebekenin
geligentir
yeni
baglamasr,
siiz koigln gerekli sayrdaaboneyielde edebilmesinintiniinde engel oluqturabilmektedir'
-ii
pazar
olan
girenler
aleyhine
yeni
zaten
piyasalarrnda
gebeke
uygulamasi,
,roro *iirrhu.'1k
(RKIi
No:01-35/347-95,20'7'2001)'
kogullarrm iyice zoriaitrrmaktachr" denilmektedir
he111 4114,114.;"
helin davasnda, da$trcrlarrn farkL satrcrlardanmal ve hizmet satrn almalarrnrn
rekabetin krengellendigi,
hedefi)
ulagma
rakamlarrna
yilltk
sattq
uygulanarak
il
def indirimi
srtlandrlrsonucunavarmrqtrr(}z2/stMichelin/Komisyon,(1983)EcR3461.
rr2 Gil, ibrahim, Awupa Birli!,i ve Amerika BirleEik Devletleri Mahkeme igtihatlan lqrfrnda ReYaparak
kabetin l6runmasr gat<krridaki Kanun AgrsrndanTbgebbtisiinAhcrlarma Aynmcrltk
AnkaKurumu,
Rekabet
2,
No:
Tez
serisi,
Hakim Durumunu Kiitiiye Kullanmasl, Lisansristii
almast, piyasada
fryata
diiqiik
daha
kryasla
perakendiciye
mah
Tbptan-crmn
s.82-83.
2000,
ra
tammlanmrgfaaliyet gtistermesi aqrsrndan,orr,rrlo olduffundan "fonksiyonel indirim" olarak
trr. Bkz. Karakurt, s.114-115.
113 Maddede ,,ahcrlaraoifadesi kullamldrlrndan hakim tegebbiisiin sadece satrcr olabilece$
olarak ya
qeklinde bir anlam grkmaktadrr. Hakim teqebbiis sadecesatrcr olarak de[il, ahcr
Nitekim, Kanun'un
kullanabilir'
kiitiiye
duiumunu
hakim
da
drqrnda
iliqkisi
alm-satrm
ila
4/e m.,'kigiler" ifldesi tercih edilerek ahcr ya da satrcr olma qartr aranmamrgtrr'
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Ayrnmcr uygulamamn pazara etkisi iki qekilde olabilir. Birincisi, hakim teqebbtisiin rakipleri karqrsrnda elde edece!'i avantaj (birinci basamak), ikincisi hakim
tegebbtisiin aynmcrhk yaptrlr ahcrlann kendi aralannda birbirlerine oranla
avantajh (ikinci basamak) duruma gelmeleridirll4. AJmmcr uygulamamn srkhkla gttriildrigii durum "fiyat aynrncth.pr."dlr.Fiyat aynmcrhlr dolrudan olabilece$
gibi, indirim yoluyla da yaprlabilir. Ancak, talebin btiytikliiltne gtire maliyet unsurundaki azalmag6z dniine ahnarak uygulanan miktar indirimi aynmcrhk olarak giiriilmez. Di!'er taraftan tjdemeler aracrhpr ile (nakit-vadeli) veya ahcrlann
siibvanse edilrnesi (reklam yardrmr, satrq yardrmr;tts gibi her ne ad altrnda olursa olsun sa$lanan destekler dolayh fiyat aynmcrhflrdrr.
3- Olafandrgr Yiikiimliiliikler

dngiirrrek

Kanun'un 6/c m. "Bir mal ueya hizmetle birlikte, difier mal veya hizmetin sattn ah,nmastntueydara,cttegebbilslerdurumundahi ah,cilann talep etti$i bir mah.n ueya hizmetin, di{er bir mal ueya hizmetin de alrct, taraftndan
teghiri garttna ba$Ia.nmastya da sattn ah.nan bir malm belirli bir fiyahn aItr.nda sattlmarnast.gibi tekrar sattEhalinde ah.m satun Eartlartna iliEhin a,ntrlarnalar getirilmesi huhuka aykrt, ueyasahttr".
Kanunun 6/c m. birden gok tirne$ iqermektedir. Bunlar srrayla;
-bir mal veya hizmetle birlikte diier bir mal veya hizmetin satrn ahnmasr koqulu,
-talep edilen bir mal veya hizmetin satrgrmn, ahcr tarafrndan baqka mal
ve hizmetlerin de teghiri gartrna baplanmrg olmasr,
-satrn ahnan bir mahn belirli bir fryatrn altrnda satrlmamasr gibi tekrar
satrq halinde ahm satrm qartlanna iliqkin srmrlamalar getirilmesidir.
Gerek paralel bir diizenlemeyi igeren AT!t'mn 82. m. gerekse Rekabet
Kanunu'nun 4/f m. yukanda sayrlan dawamqlann yasaklanabilmesi igin
"ticari teamiillere" ve "anlagmamn nitelifine" aykrn olmasrm qart koqar. Bu
ytinde maddeye agrk bir hiiktim konulmamasr kanun yapma tekni[i agrsrndan eleqtirilebilirse de, Kanun'un uygulamasr agrsrndan bu husus farkh uygulamalara yol agacak qekilde yorumlanmamahdrr.
114 911, s.6b-66.
115 "...kampanyalannigeri!'i,firrnabayilerindesatrlanvesonkullanrcryaulagttrilanperahend.esatqlnnn desteklenrnesi"olarak ifade edilmektedir. Tbplam satrglann Vo98'ini oluqturan kampanyah satrqlarda, tirrinler sim kilith olarak satrlmaktadrr. Kampanya kapsamrndaki satrqlarda distribiitiirlerden hat ve sim kart iicreti talep edilmemektedir...Daha 6nce
ll,rrkcell satrqlan iginde Vo20 paya sahip olan Baqarr Elektronik'in T\rrkcell'in Baqarr Elektronik'e verdiii desteiiLkaldrrmasryla payrVo L,86'ya dtiqm{i9tiir... yukandaki analizler sonucu T\rrkcell'in, kendisi ile miinhasrr qahqandistribiitiirlerin lehine ve mtinhasrr gahqmayan distribiitiirlerin aleyhine aynmcr uygulamalarda bulundu!'u ve bu suretle 4054 sayrh
Kanunun 6. maddesinin (b) bendinde iirneklenen yasak eylemlerde bulunduiu sonucuna
rrlagrlmrgfir" (RKK. No:O1-35/ 347-95, 20.7.2001).
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Bir mal veya hizmetle baqka bir mal veya hizmeti satrn alma zorunlulu[u hakim tegebbiistin kendi iiriinleri igin siiz konusu olabilece$ gibi baqka teqebbiislerin mal ve hizmetlerinin de satrn ahnmasr istenebilirll6. Bu
tip uygulamalar doktrinde "baflamd' veya"kelepgeleme" anlaqmasr olarak
Bailama anlaqmasr yoluyla sailanan avantajlann
adlandrnlmaktadrlu.
bafiIanan iiriinii satrn almayan mtigterilere uygulanmamasr qeklinde olabilecefi gibi iirtinlerin ayn a;rn ahnmasr durumunda indirimin diiqtik veya
hig uygulanmarnasr qeklinde de olabilirll8.
4- Bir Piyasadaki
Kullamlnasr

Hakim Durumun

Bagka Bir Piyasada Kiitiiye

Rekabet Kanunu'nun 6/d m.,"belirli bir piyasadaki hd.himiyetin yarat'
mtg old.u,u finansal, teknoloiik ue ticari auantailardan yaratlanarah baEka
bir rnal ueya hizmet piyasastndahi rekabet hogullart'w bozmayt amaglayan
eylemler hukuka aykt'rt.ueyasahtt'r"'
Kaynak Roma Antlagmasr'mn 82. m. drnekleri arasrnda sayrlmamakla birlikte, igtihatlarda belirli bir piyasadaki avantajrn baqka bir
piyasada tizellikle komqu piyasada kiitiiye kullamlabileces kabul edildi$nde1l1e, Topluluk uygulamasrmn Tiirk Rekabet Kanunu'nda ayra
bir bent olarak sayrlmasr yerinde olmuqturl2o. Rekabet Kurulu'nun bu
1L6 gi11i, davasrnda AIM, givi tabancast ve bu tabancalara uyumlu kartuq Eeriti ve givi paza'nda hakirn durumda olan Hiltinin, patent hakkmrn sailadrfr korumayr kullanarak tek
tireticisi oldulu givi tabancasrna uyumlu kartuq geriti ahmrm, diler givi iireticilerini pazar drqrna itecek qekilde Hilti marka givilerin ahmrna baflamasrm hakim durumun kdtiiye kullamlmasr olarak giirm{iqtiir (T-30/89 Hilti AG / Komisyon, (1991) II ECR 1439).
1u Baqprnar Veysel, Borg Sdzleqmelerinin Krsmi Butlam, Ankara 1998'
118 ,,Teleontarafrndan, ilan etti[i abonelik fryat tarifesi uyannca, mevcut ve yeni Telsim abonelerine Teleon aboneliii satrqrnda daha elveriqli ve ucuz koqullar safilamasrnrn, GSM hizmetleri piyasasrnda rekabet kogullanm bozucu etkiler do!'urmasr ihtimalinin olmadr$ ve
fiilen de bu etkileri do!'urmadrfr, dolayrsryla uygulamamn Kanun'un $'maddesi kapsamln(RKK'
da ktitiiye kullanma hali olarak kabul edilemeyeceii kanaatine ulagrlmaktadu"
No:01-07/62-19,6.2.2001).
119 4114, Tetra Pak II davasrnda, karton doldurma makineleri piyasasrndaki hakim durumun,
(51/89 Tetra Pak II'
aseptik doldurma malzemeleri piyasasrnda kiitiiye kullamldr[rna
(1991) ECR, 309) British Sugar davasrnda, qeker piyasasrndaki hakim durumun bunlann
dafitrmrna iliqkin piyasada kiittiye kullamldrfrna (284/41L British Sugar-Napier Brown,
(1988),(1990),4, CMLR 196) karar vermiqtir.
Lzo 62, Hakirn Durumun Kiittiye Kullanrlmasr, s.165;Aslan, s.114.Rekabet Kanunu'nun 6. m.
(d) bendinin maddenin dig'er htikiimlerinden baSmsrz olarak Kanun'a ahnmasr, burada yaya da
saklanan durumun esasmdahakim durumda bulunan tegebbiisi.indrqlayrcruygulama
iingtiriildiiitinden
kullanmasrmda
kdttiye
durumunu
hakim
ile
kelepgeleme s<izlegmeleri
1992
elegiirilmigtir Bkz. Sanl, s.27o-27L;Budak, Ali Cem, Rekabetin Korunmasr Hakkrnda
Dnzeni
Hukuk
Politikasr,
Rekabet
Tbpluluiu
Avrupa
Tarihli Kanun Tasagsrmn Elegtirisi,
ve Ttirk Rekabet Kanunu Thsansr llluslararasr Sempozyum, 11-12Mart 1993, s.148-157'
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konuda iirnek sayrlabilecek kararlarr
gilidir.
5- Tiiketicinin
Krsrtlamak

B1RYAY121ve Turkcelll22 ile il-

Zaranna Uretim, Pazarlama ya da Teknik Geliqmeyi

Tiiketicinin zararurtaiiretim, pazarlama ya da teknik geliqmeyi liasrtlama tizellikle devlet tekeli ve devletin imtiyaz verdi{i hakim teqebbtisler tarafindan yaprlabilirl23. Qiinkii siizkonusu piyasalara girebilmek ytiksek maliyetler gerektirir. Uretim ve pazarlama talep miktanna giire de[iqkenlik
arzedeceiinden, hakim teqebbtis talebin yiikseldili durumlarda arzr yiikseltmeyerek ya da krsarak suni bir qekilde fiyatrn artmasrna btiylece monopol kan elde etmeye gahqabilir. Teknolojinin yenilenmemesi halinde ytiksek
maliyetli tiretimin hem fiyat agrsrndanhem de safhk ve kalite agrsrndantiiketicinin zar arfira oldufu tartrqmasrzdrl24.

121 "girl"UiL Basrn Dafltrm A.S., YAYSAT Yayrn Satrq Pazarlama ve Dalrtrm A.$. ve BIRYAY
Birleqik Yayrn DaStrm A.$.'nin, birlikte hakim durumlanm kiitiiye kullanarak, gazeteve
dergi daf,trmr piyasasrndaki frnansal, teknolojik ve ticari avantajlanndan yararlanarak,
gazete ve dergi yayrncrhgr piyasasrndaki rekabet kogullanm bozmaya yol aqan faaliyetlerde bu\:nmak (4054/6-d) suretiyle Kanun'un 6'ncr maddesini ihlal ettikleri" (RKK. No:0026/292-162,r7 .7.2000).
122 "GSM hizmetleri pazanndaki hakim durumunu, kendisi ile ekonomik birlik iqinde olan
KVK Mobil Telefon Sistemleri A.$.'nin GSM cep telefonu pazanndaki dummunu gtiglendirmek igin kullanarak ve bu pazatda KVK'mn rakibi durumunda olan distribiitdrler aleyhine rekabeti krsrtlayarak, 4054 sayrh Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanun'un 6. maddesinin (d) bendinde drneklenen yasak eylemlerde bulunduiuna..." (RKK. No:01-35/34795.20.7.200D.
Kurul, Ttirk Telekom ite ilg'ili bir karannda Telokom'un yasal tekelin gegerli oldulu piyasalarda elde ettiii finansal, teknolojik ve ticari avantajlan, rekabete agrk GSM hizmetleri
piyasasrnda Aycell'i desteklemek igin kullandrS ve bu pazardaki rekabet koEullanm bozdulu iddiasrm kabul etmemigtir (RKK. No: 02'27/291-119,7.5.2002).
123 "...alrmlarda qirket grkarlanna azami diizeyde iizen giisterilmemesi, aqrn istihdam yaratrlmasr, etkin olmayan bir yiinetim tarzr sonucu olmasr gerekenden ytiksek gergeklegmiqmaliyetler ve nihai olarak da ytksek fryatlar geklinde gdrtilmektedir...Ayrrca Belko'nun ticari bir iqletme olmakla birlikte belediye sermayeli olmasr qirketi, maliyet minimizasyonu ve
kar maksimizasyonu gibi normal ticari davramqlann dtesinde bazr uygulamalara yd'neltebilmektedir" (RKK. No: 0I-I7 /150'39, 06.04.2001).
124 ATM, Alman iq ve iqgi Bulma Kurumu'nun verimsiz gahgtrfrm ve talebi karqrlayamadrfim belirterek hakim durumunu kbttiye kullandrfrna, bu durumda baqka teqebbtislerin piyasaya girmesine engel olunamayaca$na karar vermiqtit (4L190Klaus Hiifner and Fritz v
Macraton GmbH, (1991) ECR I, 1979). Diier bir karar, Genova liman iqletmesini yiiriiten
firma gahqanlanmn greve gitmesi nedeniyle yiikleme ve boqaltma iqlemlerinin yaprlamamasr, Iimant iqleten Merci'nin imtiyaz hakkrna sahip olmasrmn rekabet kurallarrmn uygulanmasr agrsrndan 6nem arzetmedifi, Merci'nin teknolojisinin gok eski olmast nedeniyle liman hizmetlerinin verimli yaprlamadr$ ve bu durumun aqrn fryatlandrrmaya neden
oldu!,u hakkrndadrr (179/90Merci, (1991)ECR I, 5889.)
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(Fahig) FiYat UYgulamak

Rekabet Kanunu'nun 6. m.nde agrn fryata iliqkin doirudan bir htikrim
yoktur. Kaynak Roma Antlaqmasr'ntn 82/a m. "do$rudan ya da dolaylt' ola'
rak hakstz ahg ueya sattgfiyatt. ya d,adiper ticari kogullann belirlenmesi" ki5triye kullanma olarak sayrldr$ndan, asrrr fryatlandrrma da bu htikiim kapsarmrrda deferlendirilmektedirl2s. Rekabet Kanunu'nun 6. m. srmrlayrcr olmayan tirnek kiittiye kullanma halleri sayrldrfrndan, hukukumuzda ytiksek
fryat uygulamalun rekabeti krsrtladrS kabul edilmelidirlzG. Fahiq fiyatrn
gii'
oygotuttip uygulanmadrpr maliyet hesaplalna gorsr2zya da tiiketicinin
hizveya
mal
sayrlabilecek
aym
ziinde kullamm amacr, iqlevi bakrmrndan
metin fryatr ile karqrlaqtrrma yaprlarak bulunmaktadrr'
rv) BiRLE$ME VE DEVRALMAI"ARI2s
Rekabet Kanunu'nun ?. m.l'2e"Bir ya da bird,enfazla tegebbilsiin hi'kim
d.urum yaratmaya ueya h6,kim d.urumlartnt. daha da giiglendirmeye y\nelik
pi'
olarak,-iilkenin biltil;il yahut bir krcmrnda herhangi bir mal ueyahizmet
t25 226184British Leyland Public Limited company, (1986) ECR 3623;26/75 General Motors

(1978)ECR 207'
Continental lW' (1975)ECR 136?; 27/76 lJnited Brands,
126 Oz, Hakim Durumun Kdtiiye Kullamlmasr, s'1?1 vd';Aslan, s' 245 vd'; Sanh' s'274' Rekada Rekabet
bet Kurulu Belko kararrnda, "her ne kadar fiyatlara miidahale mercii olmasa
teqebbiisdurumdaki
hakim
doiursun
sonuglar
gerekse
drqlayrcr
gerek
sdmririicii
Kurumu,
olaKurum
yegane
olan
zorunluluiunda
alma
lerin bu irlr uy'ulamata", i."rqrsrrrda tinlem
vanlacak soilgili
olarak
seviyeleriyle
fryat
trir
olaylarda
Bu
t
urqrror"u
*t
irkmaktadu.
olmamasr
nuglar, tlyatlann ne seviyede belirlenmesine hiikmedilmesi defil ne seviyelerde
yiiksek fiyatlamamn; uzun d6nemde piyaaqrn
ba[lamda,
olacaktrr.Bu
e;;ktigi s"kli"de
diiqecefi, dolai"yu y"lrri gi.iqleri saflayacagr ve bu sayede,artan arzla birlikte fryatlagn
gerekti!'i argiimanr, pazara giriq_engellerinin buas,
s*ayrlman
kollarr*u
tt"tottiy"
vrrryr"
ya ia gok dtiqiik seviyelerde olmast durumunda bir anlam ifade etmektedir"
i**"*u",
demiqtir (RKK. No:01-17| 150-39,06.04.2001)'
12? *Belko Ankara Kbmiir ve Asfalt iqletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti.'nin, "Ankara Ili qepazalnnda baqka teqebhir merkezi ve miicavir alam rsrnma amagh ithal parga kdmtir
tekel imtiyazrnln versallanan
kendisine
qekilde
engelleyecek
yapmasrnr
biislerin satrg
olmasr gerekenden
maliyetlerin
oluqan
difl rahatlkia t Omtir alminda-ve sonrasrnda
yiiksek fiyat
y,ilr"t seviyelerde gergekleqmesineneden olmak ve buna ba!'1 olarak aqrrr
Korunmasr
sayrh_Rekabetin
4054
bdylece
ve
t<-tlttiyekullandr$na
Lygol.-.kioretiyte
No:01-17/150-39,
vermigtir
GKK.
karar
etti['ine"
ihlal
maddesini
6.
Kanun'un
Hakkrnda
06.04.2001).
hizmetlerinde fahig
Kurul, Havaqrn qehir merkezleri ile havaahn arasrnda yolcu tagrma
(RKK'
reddetmigtir
yaparak
analizi"
hesabr
kar
ve
iddiasrm,
"maliyet
n'"t
"V'd.drfl
No:99-12i89-31,03.03.1999).
128 insslsmeyi amagladr$mrz karar agrsrndangok 6nem arzetmemesi dolayrsryla derinlemesibkz' Rosner,
ne bir inceleme yapmaktan kagrmimrgtrr. Birleqme ve devralmalar hakkrnda
Tiirk Rekabet
Fiisun Uyamq, a.rropr Birlifl itekabet Hukuku ile Karqilaqtrrmal Olarak
veya DevralmaHukukunda Birleqme ve Deiralma Sayilan Haller ve izne Tabi Birleqme
lann Deferlendirilmesi, Yayrmlanmamrg Doktora Tezi, istanbul 2001'
129 Rekabetin Korunmasr Hakkrnda Kanunda Deliqiklik Yaprlmasrna iuqkin tS Nisan 2005
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yasasr.ndaki rekabetin iinemli \lgilde azalttlrnast, sonu.cunudo$uracah gekilde birleEmeleri ueya herhangi bir tegebbiisilnya da kiginin diper bir tegebbilstin mal uarltptru.yahut ortakh.kpaylanntn tlirnilnil ueya bir ktsmtm.ya da
kendisine yiinetimde hak sahibi olma yetkisi uerenaraglart, miras yoluyla iktisap durumu harig olmah i)zere, deuralmast.hukuha ayktrt ueyasa,ht17L30.

tarihli taslakta T.maddenin aga!'rdaki gekilde bagh[r ile birlikte deSigtirilmesi ve ?.maddeden sonra gelmek izere 7lA maddesi eklenmesi iingdrrilmrigttir.
Yolunlagma iglernlerinin Kontrolii (m.7) "Bir mal vejra hizmet piyasastnda rehabetin
1nemli \Igiide azaltilmast sonucunu dopuracak birlegrne,deuralma ueya ortak girigim gibi
yofiunlagma iglemleri yasahnn
Kurul, hangi iglernlerin yopunlagma iglemleri oldu{unu, hangi tiir yopunlagrna iglernleri
igin Kurul'a bildirilerek izin ah.nmast.gerektiEini ue bildirimin usul ve esaslartnt gtharacap teblipler ile ilan eder Bildirint, Kurwn tarafindan hazvlanacak bildirim formunda istenen bilgi ve belgelerin tam ue eksiksiz olarak Kurum kayfilanna intikal etti[i tarihte yaptlrru4 sayiltr Diper taraflara ilighin bilgi ve belgelerin de eksiksiz olarak saplanmaa. hoguluyla, birlegme ue ortak girigimlerd.e bildirimin taraflardan birisince yaptlmast. yeterlidin
Deuralma iglemlerinde ise bildirim yiikiimltlii{ii d,euralan tarafa aittir.
Kurul bildirildipi tarihten itibaren 30 ig giinii iginde yapacap i)n incelernesonucunda iglemc izin verebilin iglerni yasaklayabilir, igleme belirli gartlann veya ytkil.mlilliihlerin yerine getirilmesi koguluyla izin uerebilir ya da igletni nihai incelemeyealabilin
En fazla iig ay siireceh nihai incelemesonucunda Kurul, igleme izin verebiliti iglemi yasaklayabilir ueya igleme belirli gartlarln ueya yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesi koguluyla
izin uerebilin
Kogul ya da yiikil,mlilliiklerin Kurul tarafindan belirlenen silrede yerine getirilmernesi halinde iglem gegersizsayiltn
Yasaklarnaya da kogullu izin kararlan ueribneden 6nce taraflann honuya ilighin gdrilgle.
rinin ah,nmast zorunludun Bu takdirde ilg ue ddrd,iincii fikralard,a belirtilen siireler durun
Kurulun siiresi iginde yopunlagma iglemlerine ilighin baguuruya herhangi bir ceuap uermedipi ya d.a herhangi bir iglem yapmadgt hallerde, bildirirn tarihinden itibaren 30 iggilnil
sonunda iglerneizin uerilmig sayilrr".
Yofunlagma iglenlerinin
izinsiz Uygulamaya Konulmasr (m.?/A) "Kurul tarafindan
izin verilmedihge izne tabi yoPunlagma igletnleri uygulamaya honulamaz. Kurul izne tabi
bir yolunlagnra igleminin izni olmaksntn uygulamaya konuldu$und.an herhangi bir gehilde haberdar oldu{u takdirde iglemi doPrud,annihai incelemeyeah,r ue ilgililere 16 nct mad,d.enin birinci fihrasr.nda belirtilen para cezastuygulanrn
Nihai incelentesonucunda Kurul, iglemin deuarllna hogulsuzueya belirli gartlann ueyayiikiimliiliiklerin yerine getirilmesi koguluyla izin uerebilir ueya iglemi yasaklayabilin
iglemin yasaklanmast.halinde Kuru| 76 ncr,tnaddenin ikinci fihraxnda belirtilen para cezaslnln yo.nlsva, yo$unlagma igleminin sona erd,irilmesine;huhuka ayktn, olarak gergeklegtirilmig olan tiim ft.ili durwnlartn ortadan kaldr,nlmasr,na;ele geqirilen her tiirlii paytn ueya mal varl$mtn gartlan, ue siiresi Kurul tarafindan belirlenecekgekilde ue e{er miimki)nse eshi malihlerine iadesine, bu miimhiln ohnadtSt tahdirde ilgiincil hiqilere temlikine ue
deurine; bunlann eski malik ueya iigiincii kigilere ternlik edilrnesine hadar gegensiire iginde deuralan higilerin deurahnan teEebbiisleriny\netimine higbir gekilde hattlamayacapma
uegerehli gdrdiigii d.i{er tedbirlerin altnmastna hara uerir".
130 "Kanun'un ?'nci maddesi ve 199?/1 sayrh Rekabet Kurulu'ndan izinAhnmasr Gereken Birleqme ve Devralmalar Hakkmda Tbbli!'htikiimleri gergevesinde,ilg:ili tirtin pazarlanndan
traktiir ve difer tarrm arag ve geregleri pazarlan igin, Kanun'un ?'nci maddesinde be-
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Hangi tiir birlegnte ue deuralmalarrn hukuhi gegerlilih kazanabilmesi
igin Kurula bild.irilerek izin ahnmast.gerektiPini Kurul, EharacaPt' tebli$lerle ilan eder,L3r.
A- Birlegme ve Devralmalann

Kurula Bildirilmesils2

Rekabet Kanunu'nun 10. m.133"7 nci madd,ehapsarntna giren birleEme
ueya d.euralma anlagmalart. Kurula bildirildi,pils4 tarihten itibaren Kurul,
onbeggiln igind,eyapacapt, ijn inceleme sonucunda birlegrne ueya deuralma
iElemine ya izin uerrnehya da bu iglemi nihai incelemeyealmaya, karar uer'
iigi tokdird", ijn itirazrru. bildiren yaztst.ile birlikte birlepme ueya deuralma
igleminin nihai harara kadar asktda oldupunu ue uygulamaya sokulamayaiaEmr, gerekli gdrd,ilpil d.iper tedbirterle birlihte ilgililere usuliine gdre tebli{
etrnek zorund,ad,u:Bu d,urumd,a,bu Kanunun 40 ila 59 uncu ma.ddeleri hil'
hilmleri uygulantn
Kurulun siiresi igind.ebirlegrne ueya deuralmaya ilighin miiracaata herhangi bir ceuap uermed.ipiya d.a herhangi bir iglern yapmadtpt' hallerde, bir'
yiirilrliil"qi" r"yo d.evralma anlagmalart. bild,irim tarihinden 30 giin sonra
Pe girerek huhuki' gegerlilik ka,zantr"'
gtiglendirilmelirtilen bir hakim durum yaratrlmasriln veya mevcut bir hakim durumun
ancak, biger
olmadr$;
stizkonusu
azaltrlmasrnrn
iilgtide
dnemli
sinin, bdylece rekabetin
bu devdiiver piyasasr bakrmrndan, stizkonusu iglem bu hali ile gergekleqti['i takdirde'
hakim
ise
dap-rtrcrseviyesinde
giiglendirici,
durumu
hakim
ralman n, saflayrcr seviyesinde
olumsuz sonugdurum yaratrcr Li. iql"* olacag; piyasadaki rekabet ortamrna ytinelik bu
drgrnda alterlarrn iinlenmesi amacryla, rur.mat Tbaktor ve ziraat Makinalan Tic. A.$.
New Holland
natif temin kaynaklanna agrk olmasr gerektili sonucuna ulaqrlmrqtrr.
N.V.'nin Tlakmak'llaktiir ve Ziraat Makinalan TicaretA.$.'nin ortalr olan Koq Grubu'nun
yiinelik olahisselerinin bir krsmmr (Vo37.5\devralmasr iqlemine, biger diiver piyasasrna
davranrlarak,aynr ve makul koqullan yerine getiren di[er firmalara da talep halinde eqit
(RKK. No:67l517-84'
verilmesine"
izin
koquluyla
edilmesi
tesis
rak di"tribtitdrltik
28.05.1998).
7sr 199912,1998/6,ZOO0/2,200G/2
sayrh Rekabet Kurulu Teblipleri ile Deliqik Rekabet KuruNo: 1997/1
Iu'ndan izin Ahnmasr Gereken Birleqme ve Devralmalar Hakkrnda Tebli!''
(RG.12.08.1997,23078).
LS2 2.g7.2gggtarih ve EB88sayrh Kanun m.2 lle "AnlaSrna" ibaresi madde baqh[rndan qrkarrlmrstlr.
133 2.0?.200btarih EB88sayrh Kanun ile mtilga birinci frkramn eski ;ekli: "4 tincti madde kapbir ay iginsamrna giren anlaqma, uylrmllr eylem ve kararlar yaprldrklan tarihten itibaren
Zamauygulanmaz'
htiktimleri
muafiyet
anlaqmalara
Bildirilmemig
de Kurula bildirilir.
tarihinden
mnda yaprlmamq bildirimlere muafiyet verilmesi halinde muafryet, bildirim
itibaren gegerlidir'.
134 "Bildirim, Kurul tarafrndan hazrrlanacak Bildirim Formlanmn istedi!{ bilg:ileri tam ve ekbulunan, disiksiz olarak igerir. Bildirimi taraflardan herhangi biri yapabilir. Bildirimde
Bildirime ilgili belgeler eklenir ve
zorundadrr.
etmek
haberdar
durumdan
tarafi
ilgili
ier
[ifai.i- Kurul kayrtlanna intikal etti!.i tarihte yaprlmrq sayrlrr" GK.m.12).
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B- Birlegme ve Devralmamn

Kurula Bildirilmemesi

Rekabet Kanunu'nun 11. m. "Bildirilmesi zorunlu olan birlegme ue deuralma igleminin Kurula bildirilmemig oldu$u hallerde, Kurul, herhangi bir
gekilde iglemden haberdar oldu$u zarrldn kendili$inden birlegme ueya d,euralmayt, incelerneye alt r, incelerne sonucunda;
a) Birlegme ueya deuralnxanln 7 nci maddenin birinci fihrast. kapsamtna girmedipine karar uerrnesidurumunda birlegme ueyadnuralmaya izin ueuygular.
rir, ancak ilgililere bildirimd.e bulunmadtklarr. igin pa,ra ceza,st.
b) Birle€me ueyadeuraln'Lanrn7 nci rnaddenin birinci fikraa. hapsamtna girdipine karar uertnesi halind.e; pdra cezdsl ile birlikte, birlegme ueya
deuralrna igleminin sona erdirilmesine; hukuka ayktrt olarah gergehlegtirilrnig olan til.rn fiili dururnlarr,n ortadan kaldtnlrnastna; gartlart ve silresi Kurul tarafi.ndan belirlenecekEekildeele gegirilen her tiirlil paytn ueya.mal uarhStrun e$er miimhiinse eshi maliklerine iadesine, bu miirnhiin olmadt$t, ta.hdirde iigilncil kiEilere temlihine ue deurirrc; bunlartn eski malik ueya ilgilnci)
kigilere temlik edilrnesine kadar gegensilre iginde deuralan kigilerin dcurah,nan tegebbilslerinydnetimine higbir Eekildekattlamayaca{tna uegerekli gdrdil!il diler tedbirlerin ahnntasrna hara.r uerir'rli.
$2- TtiRK TELEKoM'A ir,igriN stlztzoo4 TARirr vE 04-zel1r Ll-zsz
sAyrl,r R.Er(ABET KrrRnLU <ONenagrIRMA) I(ARARIMN
DEGERLENDinir,rvrn si rso
Tiirk Telekomtinikasyon Anonim $irketi (Tiirk Telekom) kullamcrlanna
ADSL internet eriqim hizmeti vermek izere aracr olarak nitelendirebilece$miz"gdziim orta$l'tig qirketle anlaqma yapmrqtrr. Elkotek, Datateknik ve
Sentim ile Tiirk Telekom arasrnda yaprlan "griziim ortafi" sdzleqmesiADSL
hizmetlerinin yaygrnlagtrrrlmasr, pazarlanmasr, satrlmasr, kurulmasr ve
servis hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadrr. Kurulun tinaragtrrma konusu yaptrlr qikayetin nedeni, Ti.irk Telekom ile anlagan bu iig giiziim orta135 'ihlale Son Verme'baqhsm tagryan 9. m. "Kurul, ihbaa gihdyetya da BakanlQtn talebi iizerine ueya resen bu Kanunun 4, 6 ue 7 nci maddelerinin ihlal edildipini tespit ederseilgili
tegebbtisueya tegebbilsbirliklerine bu Kanunun Diirdiincii ktsmtnda belirtilen htikiimler
gergeuesinde,rekabetin tesisi ve ihlalden dncehi durumun korunmasr, igin yerine getirilmesi ya da kaEntlrnasr.gereken daurantglart kapsayan bir karart bildirin
Megru bir menfaati olan gergek ue tiizel kiqiler gikdyette bulunabilin
Kuru| birinci ftkraya gdre bir karar almadan dnce ilgili tegebbiisueya tegebbiisbirliklerine ihlale ne gekild,eson uereceklerineiligkin gdriiglerini yazrh. olarak bildirin
Kurul, nihai karara hadar ciddi ue telafi olunamayacah zararlartn ortaya Ekma ihtimalinin bulundulu durumlarda, ihlalden \nceki durumu koruyucu nitelikte ue nihai karartn
h,apsamtntagmayacak qekildegegici tedbirler alabilir". 9.maddenin niteli!'i ve uygulanmasr hakkrnda bkz. AnkaraAkaryakrt Satrcrlan DernegilPUiS/IABGiS, RKK. No:00-35/392219, 18.09.2000.
136 Karar Kurum'un resmi internet sayfasrnda (www.rekabet.gov.tr) yayrnlanmrqhr.
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!r qirketin, objektif bir gerekge olmaksrzrn, son kullamcrlara (ADSL hizmeti satrn alan abonelere) kendilerinin satrqrm yaptrklarr markalar haricinde,
qikayetqi frrmalarrn pazarladrklan modem cihazlarrn ba!'lanmasrm engelleyerek, 4054 sayrh Kanun'u ihlal ettikleri iddiasrdrr.
$ikayet nedenleri dzetle:
-Tiirk Telekom ile anlagma yapan giiztim orta!.r kuruluqlann ADSL internet baflantr hizmeti sunarken bu hizmet igin gerekli olan modemlerin sadece kendi sattrklan markalardan segilmesini qart koqtuklan,
-kendi sattrklarr modem ci}'azlan igin piyasa fryatrmn iizerinde ricret
talep ettikleri,
-rakip frrmalann markalarr segildilinde daha ytiksek bir tesis iicreti taIep ettikleri, son kullamcrlara kendi markalan drqrnda bakrm ve anza igin
gitmedikleri, giiziim ortagr qirketlerin de bayilerle yaptrklan siizleqmelerine,
kendi qirketlerine ait olmayan modemlerin satrlmasrm dnleyici hiikiimler
koyduklan;
-ayrrca piyasada farkh tip ve iqlevde 300'den fazla marka modem varken Tiirk Telekom'un kendi internet sitesinde sadece40 marka modemi tavsiye etti[i;
bu uygulamalarla ADSL modem cihazlanmn satrqr konusunda pazann
paylaqrldrfr, pazarln rekabete aykur davramqlar nedeniyle diier modem satrcrlarrna kapatrldrfr, bu qekilde ADSL modem cihazlarrmn satrqrmn tekel
halini aldrlr qeklindedir.
I. REKABET KURI]LU KARAR 6ZNTI
- Onaraqtrrma konusu qikayetlerin temelinde, Ttirk Telekom ile ADSL
internet eriqim hizmetlerinin pazarlanmasr, kurulmasr ve servis hizmeti
verilmesi faaliyetlerini g<iziim orta[r olarak birlikte yiiriiten Datateknik,
Sentim ve Elkotek'in, abonelerin kendi sattrklarr modem drqrnda modem
kurmalarrnr engelledikleri ve modem fiyatlarrm artrrdrklarr iddiasrmn yer
aldr[r,
- ADSL internet eriqim hizmetlerinin de iginde yer aldrf,r genig band internet erigim hizmetleri pazannda Tiirk Telekom'un hakim durumda bulundo!-o,
- Ti.irk Telekom geniq gaphADSL internet eriqim hizmetini 2003 yrh Kasrm ayrndan itibaren vermeye baqladr[r, <izellikle kullamcr tarafrnda modem
kurulumu ve hat baplanmasr konusunda yaqanan srkrntrlar nedeniyle, bu
alanda yaptr[r yeni yatrnmlarla birlikte pazarlama ve servis konusunda yeni bir sisteme gegtiS, bu gergevede,kendi pazarlama faaliyetlerinin yarunda, adr gegentig gOziimortafir frrma ile siizleqmeimzalayarak pazarlama ve
servis konusunda iyileqtirme saSlamaya gahgtr[r,
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- "Qtiziim Ortakhlr Stizleqmesi' gergevesinde,Ttirk Telekom'un, gdziim
ortaflmn buldu!'u abone kargrhfrnda abonelerden ahnan baflantr ticretinin
Vo2}'sini gtiziim ortaklanna vermekte oldupu ve bunun drqrnda herhangi bir
ticret iidemedi['i,
- Qiiziim ortaklanmn, abonelere bayileri vasrtasryla modem satma, modem kurulumu ve servis verme gibi gelirleri elde etmek amacryla Ttirk Telekom'un ADSL hizmetini pazarladrS,
- Qdztim Ortakh[r Stizlegmeleri'nde giiztim ortaklanmn kendi modem
iirii'nlerini satabilecekleri, miiqterinin bafrmsrz olarak modemini segebilecepi ve isterse drqarrdan temin ettifi modeminin kurulumunu ticreti karqrhlrnda q6ztim ortaklanna kurdurabileceiine, bu nedenle Ttirk Telekom'un
Qiiztm Ortakl# Siizlegmeleri yoluyla genig band internet eriqim hizmetleri pazanndaki hakimiyetini, bir hizmet ya da tirtiniin ahmrm bagka bir hizmet ya da iiriiniin ahmrna baflayarak ktittiye kullandrSna ytinelik bir eyleminin bulunmamasr nedeniyle 4054 sayrh Kanun'a aykrrr bir husus bulunmadr$na karar vermiqtir.
- Aynca siizleqmelerin uygulanmasrna balcldr[rnda, yaprlan incelemeIerde gdziim ortaklanmn aralannda anlagarak ya da tek baqlanna, aboneleri sadecegiiziim ortaklanmn pazarladrklarr modemleri almaya zorladrklanna ya da modem fiyatlanm birlikte arbrrdrklanna dair bir bulguya rastlanmadr$na, yaprlan analizlerden gtiziim ortaklanndan Datateknik ve Elkotek'in g<iziimortakhlr iincesinde de modem satrqrmn bulunduSu, ancak giiztim ortakh[rna gegiqlebirlikte satrqlannda iinemli bir artrqrn gergekleqmedi!'i, giiziim ortakhlrna gegiqolan Haziran-Temmuz 2004 tarihinde yaganan
artrqlann Tiirk Telekom'un yeniADSL kapasitesini bu d<inemdehizmete agmasrndan kaynaklandr[r, bu tarihten sonra qiiziim ortaklarrmn satrqlannda
istikrarh bir artrqrn giiriilmedifi ve belli dtinemlerde diiqiiqiin yaqandrlr, giiz{im ortakhlr ertesinde ve gdztirn ortakh[r boyunca fiyatlann istikrarh seyrettili, fiyatlarda iinemli artrqlarrn olmadrS hatta dtiqtiq trendi yaqandrgr
sonucuna ulagrlmrqtrr.
- Bu analizlere ek olarak, kararda, gtiziim ortaklanmn satrqlan, gikayetgi frrmalardan biri olan Oluqum Bilgisayadrn ithal ettifi, Zoom marka
modem satrqlan ile kargrlagtrnlmrq, hig bir giiztim ortafllmn bu markamn
satrqlarrna ulagamadr$, gdziim ortaklanmn satrq trendleri ile Zoom'un satrq trendinin (sadecekrsa bir dtinem harig) paralellik giisterdi$-i, dolayrsryla
giiziim ortakhlr sisteminin Zoom marka modemlerin satrgrnda iinemli etkisinin olmadrS sonucuna ulaqrlmrqtrr. A5rrrca,mevcut abonelerin abonelik iqIemlerinin iinemli krsmrmn Trirk Telekom'un kendisi tarafrndan gergekleqtirildi[i ve qiiztirn ortaklarrmn da hat satrlan abonelerin ancak 7o20'sinemodem satabildikleri gdz ciniine ahndrflnda, gdziim ortakh[r sisteminin ADSL
modem pazanndaki etkisinin srmrh olaca$r, dolayrsryla uygulamada da gtiziim ortaklanrun, diper modem satrcrlanm, abonelerin bu satrcrlann mo-
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demlerini kurmalanm engellemek yoluyla drqladrklan ve modem fiyatlanm
artrrdrklarr yiiniindeki iddialarrn gergeii yansrtmadr$, bunlara ek olarak,
giiziim ortafr saJnsrmn artmasr yiiniindeki geliqmeler ve zamanla difer iniernet servis saflayrcrlanmn da geniq band internet eriqim pazanndaki faaliyetlerini artrracaklan dikkate ahndrfrnda, giiziitn ortakhlr sisteminin
modem pazarrndaki etkisinin daha da azalacafi belirtilmiq,
- Qiiziim ortaklanmn, modemi drqandan sa!'layan frrmalara kendi
iirtinlerine uyguladrklan fryatlardan daha fazla kurulum iicreti talep etmelerinin, servis verecek bayi elemanlarlmn farkh marka modemlerin kurulumu igin epitim almamalanndan kaynaklandr$, bu fiyat uygulamasrmn, 96zum Lrtaklan drqrnda, baqta modemi satan qirketler olmak iizere, drqandan
kurulum ve servis hizmeti almamn da miimkiin olmasr nedeniyle, ADSL
modem pazannda rekabeti bozucu bir husus olarak deierlendirilmemiqtir'
- Kararda ayrrca, Tiirk Tblekom'un internet sitesinde krrka yakrn markamn gok sayrda modem geqidi yaJnrumn tavsiye nitelikli oldu!'u, abonelere
modem segiminde zorlamayapllmamasr ve piyasada satrlan belli baqh markalan igermesi nedeniyle, tavsiye nitelikli bir liste yayrmlanmasrmn 4054
sayrh Kanun anlamrnda ihlal oluqturmadr$,
ettikleri iiriinler drQtiztim ortaklanmn kendi belirledikleri ya da ithal
qrndaki iiriinlerin bayileri tarafrndan satrlmasrmn engellenmesinin giiziim
ortaklarrmn temelde biliqim iirtinleri, dzelde de modem da$trcrsr olarak bir
da[rtrm sistemi kurduklan, bu dalrtrm sisteminde de kendi iiriinleri drqrndat<i titiinterin da$trlmamasrm qart koqmalanmn dalrtrm sistemlerinin
iiziinde bir uygulama olduiu, gtiziim ortaklanmn, bayilerinin rakip modemleri satmalarrm engellemelerinin 4054 sayrh Kanun anlamrnda bir rekabet
ihlali olmayacaS belirlenmiqtir.
Tiirk TelekomiinikasyonA.$. ileADSL internet erigimi igin son kullamcrya kurulum.ve destek hizmeti vermek iizere qtiziim ortas olarak anlagan
gitotek Veri iletiqim Sistemleri Tic. A.$., Datateknik Bilgisayar Sistemleri
Tic. san. A.$. ve sentim TelekomiinikasyonHizmetleri A.$.'nin son kullamcrlann, giiziim ortaklanmn sattrklan modem haricindeki modemleri kurmalarro, errgelledikleri ve modem fiyatlanm artrrdrklarr iddialanna ytinelik
olarak sorugturma agrlmasrna gerek olmadrsna, qikayetlerin reddine oybirIi[i ile karar verilmiqtir.
II. TESPiTLERiMiZ
1- Kararda belirtildi!'i iizere, Tiirk Telekom, ADSL internet eriqim hizmetlerinde pazarda hakim durumdadrr (Karar, 220 ve 520)'
2- Qiiztim Ortakhpr siizleqmesi'nin 7. maddesine giire, giiziim ortalr qirgerekli
ketler abonelere ADSL ballantr hizmetini sunarken bailantr iqin
(modem),
iliqiiriine
modem cihazrm da satabileceklerdir. Ancak, bu i.iriiniin
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kin kurulum ve bir yrlhk servis fryatrm Tiirk Telekom'a bildireceklerdir
(7/b). Qriztim orta[r frrmalann siizleqmedeki esasyiikiimltiliikleri A-DSL ba!'lantrsr kurmaktrr. Telekom sunulacak hizmetin ekonomik deferine gore azami bir kurulum fryatrm ve sonrasrnda sunulacak servis fryatrm belirleyebilir. Ancak, bu hizmetle birlikte modemin de satrlmasr giiziim ortakhlr s<izlegmesinin kurulabilmesi iqin esash ya da zorunlu bir unsur de!'ildir137. Kanun'un 4/a md' "mal ueya hizmetlerin altm ya da sattm fiyattru.n" teqebbiisler arasrnda tespit edilmesi hukuka aykrrr bulunarak yasaklanmrgtrr. Bu
nedenle, Tiirk Telekom'un gtiziim ortafl teqebbiislerle modeme iliqkin satrq
fiyatrnr tespit etmesi birlikte fiyat belirleme olap rekabete aykrndv138.
3- Farkh modemlerin giiziim ortaklan tarafrndan takrldrlr bir engel grkanlmadrlr ifade edilmektedir. Ancak bu durum fiilen iqlemeyecek, belirli
bir stire sonra trkanacaktrr. Sistemin rekabeti nasrl srmrlayabileceli en
azrndan bu tiir bir amacrmn oldupunu qu qekilde srralayabiliriz:
a) E!'er modem miiqteri tarafindan temin edilirse daha yiiksek bir iicretle kurulmaktadrrlse (paragraf 310, 580). Bunun nedeni olarak elemanlann
e[itim giderleri gtisterilmiqtir. Qtiziim ortakhfr firmalan birden gok markamn geqitli modemlerini satmaktadrrlar. Farkh markah tiriinlerin kurulumunu yaparken de e$tim almalanna ra!'men bunlar igin ilave iicret istenmezken, efer bu farkhhk mtiqteri tarafindan kaynaklamrsa, yani modemi miiqteri temin ederse,o zaman daha ytiksek bir ricret iidemek zorunda kalmaktadrr. Dolayrsryla iicretin yiiksek oluqunu e[itime baflamak inandrncr de[ildir.
b) Her ne kadar gtiziim orta$ qirketlerin, kendi modemi bulunan aboneIere de bedeli cidenmesi qartryla Tesis Yiinergesi hiikiimlerince hizmet vermek (7/c) zorunluluiu bulunmakta ise de, gdztirn orta$t girhetler kendi sattthlart modem igin ihi ytl silreylegaranti hapsamtnda iicretsiz seruis ue onqnm hizrneti uermehleyilkilmlil iken (7lf), srizleqmeekinde yer alan "TesisYcinergesi" hiiktimlerine bakrldr[rnda, kurulum ve servis hizmetini g6ziim orta$ firmalardan almayan abonelere arrza durumunda Tiirk Telekom'un sadece bina ankastresine kadar olan hat arl:-alart konusunda servis verilecefi, modem ve bilgisayar ayarlanndan kaynaklanan sorunlarda Tiirk Tele13? "igbu sdzleqmenin konusu mflgterilerimize ADSL hizmetinin ilk etapta EK:3 de belirtilen
illerde yaygrn olarak pazarlanmasr, satrlmasr kurulmasr ve seryis hizmetlerinin verilmesinin yaygrn bayi ve servis af,na sahip firmalarla gdziim ortakh$ geklinde yiiriitiilmesidir" (m.2).
r38 4tt.
".129.
r39 flmsgin,
Datateknik kendi iininlerinin kurulum bedeli igin ririiniin dzelli[dne gdre 30 milyon ile 85 milyon TL arasrnda de!{qen fryatlar belirlerken, Datateknik tarafrndan satrlmayan ttim i.iriinler igin kurulum bedelini 60 Milyon TL olarak belirlemigtir. Elkotek ve Sentim'in fiyat listelerinde ise Elkotek ya da Sentim tarafrndan satrlan bir USB modem igin
30 milyon TL, bir ethernet modem igin 40 Milyon TL kuruluq bedeli belirlenmiqken, farkh marka bir USB modem igin 45 Milyon TL, ethernet modem igin de 60 Milyon TL kuruIuq bedeli belirlenmigtir.
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kom'un servis ytikiimliilti!'ti olmayacafimn abonelik siizleqmelerinde yer
alacaf,r ve abonelerin bilgilendirileceli hiikmri mevcuttur.
Daha yiiksek bir iicretle kurulmasrna rafmen bu mtiqterilere garanti
hizmeti sunulmamaktadrr (paragraf 260). Tiirk Telekom da hat anzalart
drqrnda bu y<inde bir hizmet sunmamaktadrr. Tiiketicinin biiyle bir durumda baqka bir modemi tercih etmesi igin hakh bir nedeni bulunmamaktadrr.
c) Qiiztim ortafl firmalann taktrklan modemler, Tiirk relekom'un internet sitesi tarafindan "tavsiye" edilmiqlerdir. Bu tiir bir tavsiye salt tavsiye
olarak giiriilemezla0. Y<inlendirici hatta zorunlu oldulu bile sdylenebilir.
Tiirk Telekom internet sitesinde tavsiye ettili modemlerin, santrallerindeki
ekipmanla en iyi gahqanve sorun grkarmayanmodem olduiunu (Karar, 600)
bildirdi[ine giire, burada yayrnlanmayan modemlerin sorun grkaracaflr, iyi
gahqmadrfr ydniinde abonelerde bir kanaat oluqacafr ve burada ismi olmayan marka modemleri satrn almayacaklan qtiphesizdir. Oysa, burada yayrnlanmayan qikayetqi firmalann modemleri de Telekom'un uygunluk onayr
ahmp ithal edilerek satrlmaktadrr.
Tiiketici yetkili kurumun internet sitesinde sorunsuzlufu teyid edilmig
bir modem olduFu belirtilmesine rafmen, di!'erlerini tercih etmek igin hakh bir neden gtirmeyecektir. Dolayrsryla bu tiir bir tavsiye diierleri bakrmrndan bir siire sonra piyasadan gekilme sonucu dofiurabilir. Rekabet Kanunu
tavsiyeler bakrmrndan ayn diizenleme getirmemiqtir. Qrinkri rekabete aykrnhk igin bir hiikmiin amacrmn rekabeti srmrlamasr yeterlidir. Piyasada somut etki aranmamaktadrr (RK m. 4).
Yukanda sayrlan nedenlerden dolayr mtiqterinin gdziim ortaklanm tercih etmesiyle bu pazar difer frrmalara kapanacaktrr. Bu durumda Kanunun
6.md. uygulanmasr gerekecektir. Rekabet Kanunu'nun 6. m. "Bir ueya birden fazla tegebbiisiiniilkenin biitilniinde ya da bir bdlt)milnde bir mal ueya
hizmet piyasastndahi hd,himdururnunu teh bagmayahut baqhalart ile yapaca$t anlagmalar ya d,abirlihte daurantglar ile hdtilye hullanmast.hukuha ayh,r,rtueyasakttn"

140 11o.nlott 18.09.2000tarihli ve 00-35/392-219numarah kararrm onaylayan Danrqtay
10.
Dairesi tavsiye karan ile ilgili olarak qtiyle demektedir: "sendika kararlan "tavsiye kararr" olarak ahmrsa ve higbir baflayrcilrlr yoksa, bu gibi kararlarrn yasaklanmasr sijz konusu olmayabilir. Ancak, qubeler bu tavsiye karanna aynen uyuyorlarsa ve bu nedenle fiilen
rekabet srmrlamyorsa bu takdirde kararlann tavsiye karart bile olsa yasaklanmasr gtindeme gelebilir. Burada asrl dnemli olan, tiyelerin bu kararla kendilerini baflr hissetmeleridir. Fiilen bafh hissediyorlarsa ve bu kararlara uyuyorlarsa bag-layrcrbir karar oldulundan sijz etmek miimktindrir...ister tavsiye, isterse baflayrcr karar olsun, efer rekabeti srmrlayrcr etkiler gdsteriyorsa, bu karann 4054 sayrh Yasanrn yasakladr$ nitelikte oldu$u
kabul edilmelidir". Damqtay 10,D.16.12.2003, ZO0lllO76 8., 2003/5205K.
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Kdtilye kullanma halleri iizellikle gunlardt r :
- EEit durumdaki ah,ctlard.aynr ue eqit hak, yilkiimliililh ue edimler igin
farklt, gartlar ileri stirerek, do$rudan ueya dolayh. olarak aytnma,ltk yaptlrnosr (RK.m.6/b),
- Bir mal ueya hizrnetle birlikte, diper mal ueya hizmetin sattn ah.nmastntn gart kogulmasr.(RKm.6/c).
4- Qiiziim ortaklarr ile bayileri arasrnda yaprlan bayilik siizleqmelerinde, abonelere rinerilecek ADSL tirilnlerini bayilerin sadecekendi gdzilm ortaklanndan alma zorunlulupu getirilmigtir. Kurul, giiztirh ortaklarrmn temelde biliqim iirtinleri, tjzelde de modem da[rtrcrsr olarak bir da$trm sistemi kurduklan, bu daprtrm sisteminde de kendi tirtinleri drqrndaki iirtnlerin
da$trlmamasrm qart koqmalarrmn da$trm sistemlerinin iiziinde bir uygulama olduiunu belirtmiqtir (Karar, 600). Kurul, bu da[rtrm sisteminin grup
muafiyetinden yararlanma qartlanmn mevcut olup olmadr$m incelememiqtir. Kurul, baqka bir kararrnda, "ilgili dafrtrm pazanmn yaprsr ve bu pazann hizmet ettiii gazete ve dergi yayrncrh[r piyasasr iiriinlerinin, satrq koqulIan nazara ahndr$nda, bu pazarda, son satrg noktalarrmn, miinhasrr anlaqmalar ile ba$lanmaslnln, "diier saflayrcrlarrn, dafrtrmrn farkh aqamalanna
giriqlerinin 6nemli tilqiide zorlagtrnlmasr" sonucunu doiurucu nitelikte olmasr nedeniyle, rekabet ortamrmn bozulaca[rna, bu nedenle gazete ve dergi dalrtrm piyasasrnda yaprlacak olan sdzleqmelerin, "rakip mallarr satmama ve da[,rtmama" gibi miinhasrrhk saplayan bir htiktim igermesi durumunda Rekabet Kurulu tebli!'leri ile sallanan muafryetten yararlanamayacaklarrna" karar vermigtirlal.
QOziim ortakhlr sdzleqmesiincelenirken ikili bir ayrrm yapmak gerekmektedir. Qiizi.im ortakhS siizleqmesinin esash unsuru ADSL internet ba$lantrsr kurulmasrdrr. 20O3/3 sayrh Rekabet Kurulu Teblifi ile defiqik,
2002/2 sayrh Dikey Anlaqmalara iliqkin Grup Muafiyeti Teblifi'i'nin "Anlaqmalan Grup Muafiyeti Drgrna Qrkaran Srmrlamalar" baqhSm taqryan 4/a
m. ahcrmn (bayinin) kendi satrg fryatrm belirleme serbestisinin engellenmesi durumunda grup muafiyetinden yararlaorlu^4rl42. Tarafl ardan herhangi birinin baskrsr veya teqvik etmesi sonucu sabit veya asgari sattg fiyattna ddni.iqmemesikoquluyla, saplayrcrmn (dafrtrcrmn) azami sabq fryatrm belirlemesi veya satrq fryatrm tavsiye etmesi miimkiin ise de, olayrmrzda gtiziim orta[r firmalar bayilerinin uygulayacapr sabit fiyatr liste halinde

1 4 1 UIusaI Basrn Gazetecilik A$/BIRYAY/YAYSAT/ BBD, RKK. No:00 - 49 /529 -291,

L4.L2.2000.
L42 Karakurt. s.193.
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tespit ettiklerinden, bu anlaqmalann grup muafryetinden yararlanma imkam yoktur143.
Di[.er taraftan, 2003/3 sayrh Rekabet Kurulu Tebli[i ile deffigik, 200212
'?u TbbliE hilsayrlr DikeyAnlaqmalara iliqkin Grup Muafryeti Teblifi 8. m.
hil,rnlerinegi5retantnmtq muafiyet Kanunun 6 ncr,maddesinin uygulanrnasl'
nt, engellemez".
5- Kararda, "gdziim orta[r firma]ann satrq rakamlan ve satrq fryatlarrna iligkin grafrkler birlikte deferlendirildilinde, bazt rnodemlere iliEhin fi'
yatlai be|t btr d,iinemartmrE olmahla birlikte, geneldemodem fryatlannda
tir ytikseliq olmadr$, aksine fryatlarda diiqiig yaqandrlr giiriilmektedir"
(Karar, 4b0) denilmekle birlikte, teknolojinin gok hrzh geligti$ bilgisayar
hizmet ve iirtinlerinde fryatlarrn diiqmesi olafian bir durumdur' $ikayetgi
firma kendi pazarladr[t markah modem fryatrmn, 96ztm orta[r qirketlerce
pazar fryatrmn iistiinde satrldrsm iddia ettiiine giire, fiyatrn yiikseldi[i moie*in hangisinin otdu!-u ve fiyat yiikselmesinin nedeni kararda aqrkhfa kavuqturulmamrqtrr.
6- Kararda, "gdziirn ortaklanmn aktif olarak Haziran Zoo4',tegiiziim or14s Kurul, benzer nitelikteki Turkcell karannda, "...T\rrkcell ile TAM'lar arasrndaki iliqki akgegensim kart ve
tivasyon hizmetleri bakrmrndan acentelik iligkisini, mrilkiyeti TAM'lara
iliqkisini ifade
bayilik
geklinde
bir
yeniden
satrcrhk
da
bakrmrndan
satrqr
kontijr kartlann
etmektedir. Bu gergevede;
-sim kart ve kontiir kart gibi mtilkiyeti yeniden satrcrlara gegenmallann satrg fryatlannrn
yasaktrr.
T\rrkcell tarafrndan belirlnmesi Refatet Kanunu'nun 4. maddesi kapsamrnda
-Acentelik anlagmalanna konulan rekabet etmeme htikiimleri ra\iplerin pazara giriEini
5. maddeengelleyecekbii etki dofurmakta ise, bu tiir anlaEmalan Rekabet Kanunu'nun
defildir.
miimktin
grkarmak
drqrna
4. maddenin uygulamasrmn
si iy.rr...
Bu baktmdan ve savunmalarda belirtilen hususlar da dikkate ahnarak;
a)Fiyatlann belirlenmesine iligkin olarak,
-Ttrrkcell bayilerinin (TAM'lann dofrudan veya TAlrllar vasrtasryla) T\rrkcell'in bir yarhizmetdrmcrsr gibi ve Turkcell abone hizmetlerinin devamr nitelifinde yaptrfr aktivasyon
bakrmrnIerinin Jatrq bedellerinin T\-rrkcelltarafrndan belirlenmesinin rekabet kurallan
dan bir sakrnca oluqturmadrlr,
-Ancak mtilkiyetlerinin T\rrkcell dikey yaprlanmasr igindeki teqebbtislere gegti!'i ve yenifiyatlannm T\rrkden satrcr srfaLyh devrahndr[-r sim kart, kontdr kartlann yeniden satrq
cell tarafrndan belirlenemeyecepi,
b)Bayiterin miinhasrr qahqmasrnailiqkin olarak,
-TAM ve TAN,lann aym zamanda cep telefonu distribntiirii bayileri olmamasr durumunda
edinmelerine ensavunmalarda aa beli*itdlF gibi rakip operatiirlerin aym nitelikte bayi
gartrmn herhangi bir sakrncasrmn olmadrf-r,
galqma
mtinhasrr
bulunmaihflrndan
lel
-TAM ve TAN'lann aJrnrzamanda Thrkcell ile miinhasrr gahqancep telefonu clistribiitdrlemarkalanrinin bayileri olmalal halinde rakip operatiirlerin sdz konusu distribtitiirlerin
dlgiide krsrtm satanbayi edinmeleri miimkiin oi-udtgottd"tt ve bu suretle rekabet dnemli
(RKK' No:01lanacafrndan mtinhasrr gahqma qartrmn getirilemeyecelini" belirtmigtir
35/347-95, 20.07.200D.
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talr olarak faaliyete gegtikleri dikkate ahndr!'rnda, Haziran ayrnda giiriilen
giiziim ortaS frrmalarrn lehine hareketlililin, ihlal niteli[inde bir uygqla.
mann neticesinde olmayrp, daha tince de[inilen yeni kapasitenin hizmete
sunulmasrndan kaynaklanan bir de!'igim olduiu anlagrlmaktadrr" (Karar,
480) denilmektedir. Stiz konusu diinemde Ttirk Telekom ve giiztim ortaklanmn satrqlanm mukayese eden grafr[e bakrldr[rnda, 2 ayhk diinemde Tiirt
Telekom'un yaptrlr abone saJnsr50.000 den 15.000'e diiqmiiq (Vo70'llkbir
diiqtiq), gdzrim ortaklarrmn abone sayrlannda artrg giiriilmtiqttir. Krsa stireli de olsa bu durum giiztm ortakh$r lehine rekabetin hrsrtlanmasrm doiurmugtur.
7-Kurul kararrnda 7o 20lik pazar payr iinemli bir pay olarak giiriilmemigtir. Halbuki giiztim ortakhlr frrmalannADSL kurulum piyasasrndaki bu
paylan iinemli bir orandrr. Modem satrqlanmn yarrsrnl Zoom modemlerinin
oluqturdufiu anlaqrlmrqtrr. Burada rizerinde durulmasr gereken nokta, sadece mevcut durumun tespiti deiil, mevcut durum ile eski ddnemin karqrlaqtrrrlmasrmn yaprlarak bir sonuca ulagrlmasrdrr.

rrr-soNuq
Ttirk Rekabet Hukuku'nda, rekabeti makul tilgtiler drqrnda srmrlayan
anlagmalar, uyumlu eylemler ve teqebbiis birlili kararlarr yasaktrr. Teqebbrislerin aralarrnda anlaqarak birlikte fryat tesbiti, rakip teqebbtislerin faaliyetinin zorlaqtrnlmasr, boykot veya di!'er dawamqlarla piyasa drqrna grkarrlmasr, mal ve hizmet piyasalanmn biiliigiilmesi rekabeti krsrtlayrcr etkiye
sahiptir. Diper taraftan, hakim durumda olan bir teqebbtistin hakim durumunu tek baqrna yahut baqkalanyla yapacafil anlaqmalar ve birlikte dawamqlar ile ktittiye kullanmasr rekabete aykrndrr. Hakim tegebbiisiin, ahcrlanna aJirrmcrhk yapmasr (fryat a5n'rmcrh$.,satrq sonrasr bakrm ve hizmet aynmcrh$), mal ve hizmet vermeyi red etmesi, eqit durumdaki ahcrlara eqit
hizmetler igin farkh qartlar ileri siirmesi, bir mal ve hizmetle birlikte di!'er
mal ve hizmetin satrn ahnmasr qartr koymasr agrk bir rekabet ihlalidir. Hakim teqebbiislerin kuracaklan daflrtrm tekelleri vasrtasryla bu davramqlarda bulunmasr da rekabete aykrn olacaktrr.

