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JSTEMJN OZETI

: Davaci sjrket tarafindan, Tiirkiye Futbol Federasyonu ile Krea

J9erik Hizmetleri ve Produksiyon A.§. arasinda 21.05.2012 tarihinde imzalanan 2015-2016 ve
2016-2017 Futbol Sezonu Yaym Haklan Sozle§mesi'nin bireysel muafiyet degerlendirilmesine tabii
(utularak 4054 sayili Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediginin tespiti istemiyle yapilan
basvuru Uzerine tesis edilen, soz konusu sozlesmenin 4054 sayili Kanun'un 4. maddesi 9er9evesinde
incelenebilecegine, karann gerek9e bolumiinde belirtilen ko§ullann saglanmasi kaydiyla bireysel
muafiyet taninmasina ve TFF ile adi ge9en sjrkete idari para cezasi verilmesine yer olmadiginaili§kin
11.10.2013 gun ve 346 sayili isjemin; TFF'nin talebi kar§ismda yasa geregi yapilmasi zorunlu
olmasina ragmen sozlu savunma toplantisi yapilmadigi, bireysel muafiyet §arta bagh olarak
verilmesine ragmen ilgili §artlann neler oldugunun kisa kararda belirtilmedigi, sozle§meye muafiyet
taninmasinin yasaya aykin oldugu iddia edilerekiptali ve yuriitmenin durdurulmasi istenilmektedir.
SAVUNMA OZETI
: Haklannda soru§turmayapilanlannu9uncu yazili savunmalannda
sozlu savunma toplantisi yapilmasi yonunde bir taleplerinin olmadigi, Kurul karannin gerek9e
boliimunde §artlann ne oldugunun a9iklandigi, karann hOkiim kisminda da karardaki gerek9eye
yapilan atifla sartlann a9iklandigi, kararda bir usul eksikligi bulunmadigi, esas yonunden de bir
hukukaaykinlik bulunmadigi ileri siiriilerek davanm reddigerektigi savunulmaktadir.
TURK MILLETt ADINA

Karar veren Ankara 10. idare Mahkemesi'nce i§in geregi goru§uldu:
Dava, davaci §irket tarafmdan, Tiirkiye Futbol Federasyonu ile Krea l9erik Hizmetleri ve
Produksiyon A.§. arasinda 21.05.2012 tarihinde imzalanan 2015-2016 ve 2016-2017 Futbol Sezonu
Yaym Haklan S6z!e§mesi'nin bireysel muafiyet degerlendirilmesine tabii tutularak 4054 sayili
Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediginin tespiti istemiyle yapilan ba§vuru uzerine tesis
edilen, soz konusu sozle§menin 4054 sayili Kanun'un 4. maddesi 9er9evesinde incelenebilecegine,
karann gerek9e bolumiinde belirtilen ko§ullann saglanmasi kaydiyla bireysel muafiyet taninmasina ve
TFF ile adi ge9en $irkete idari para cezasi verilmesine yer olmadigina ili§kin 11.10.2013 giin ve 346
sayili i§lemin istemiyle a9ilmi§tir.
4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkmda Kanun'un "Sozlii Savunma Toplantisi" basjikh 46.
maddesinde, "Sozlii savunma toplantisi, taraflann cevap dilek9esiya da savunma dilek9elerinde sozlii
savunma hakkini kullanmak istediklerini bildirmeleri Uzerine yapilir. Ayrica Kurul, kendiliginden
sozlu savunma toplantisi yapilmasina karar verebilir. Sozlii savunma toplantisi, sorusUirmasafhasimn
bitiminden en az 30 gun en 90k 60 gun i*9inde yapilir. Sozlii savunma toplantisi davetiyeleri sozlii
savunma toplantisi giiniinden en az 30 giin once taraflara gonderilir." hukmiine yerverilmi§tir.
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Dava dosyasinin incelenmesinden, davaci sirketin, Tiirkiye Futbol Federasyonu ile Krea igerik
Hizmetleri ve Produksiyon A.§. arasinda 21.05.2012 tarihinde imzalanan 2015-2016 ve 2016-2017

Futbol Sezonu Yayin Haklan S6zle§mesi'nin bireysel muafiyet degerlendirilmesine tabii tutularak
4054 sayili Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediginin tespiti istemiyle davali idareye
ba§vurdugu, davali idarece yapilan degerlendirme sonucunda, TFF ile Digitiirk tarafindan akdedilen
yeni sozle§menin, Kanun'un 5. maddesi hiikmunde zikredilen bireysel muafiyet ko§ullanndan
yararlanabilmesinin, Digitiirk'iin sahip oldugu Paket A yayin haklarinm, ozellikle canli ma9 yayin
haklannm kismen veya bir butun olarak rakip te§ebbus(ler)e ve /veya alternatif teknoloji ile yaym
yapan te§ebbuslere alt lisanslama yoluyla devredilmesi ve paylasjlmasi konusunda ba§latilan ve bu
pakete ili§kin mQnhasirligi sona erdirecek nitelikteki girisjmlerin, piyasalarda etki doguracagi
2015-2016 sezonu ba§lamadan 6nce nihayete erdirilerek Kurula tevsik edilmesi ve bu sezonun
ba§lamasiyla birlikte fiiliyatage9irilmesi ile mUmkUn olacagi sonu9 ve kanaatine vanlarak bahse konu
sozle§meye, belirtilen ko§ullann saglanmasi kaydiyla 4054 sayili Kanunun 5. maddesi uyannca

bireysel muafiyet taninmasina karar verildigi, bunun uzerine bakilmakta olan davanin a9ildigi
anlasilmaktadir.

Dava konusu uyu§mazlikta, dava dosyasi i9erisinde yer alan bilgi ve belgelerin birlikte

incelenmesinden, davali idarece hakkinda sorusUirma yapilan taraflardan Tiirkiye Futbol Federasyonu
tarafindan, kurum kayitlanna 23.01.2013 tarihinde giren 1. Yazih savunmalannda "sozlu savunma
toplantisi diizenlenmesi" talebinde bulunuldugu, yukanda yer verilen kanun hiikmii geregince bu
yonde bir talep uzerine sozlii savunma toplantisi yapilmasimn zorunlu oldugu, ancak davali idarece
sozlii savunma toplantisi yapilmadan dava konusu kurul karannin tesis edildigi, goriildtigiinden, dava
konusu isjemdehukukauyarlikbulunmadigi sonli9 vekanaatine vanlmistir.
Ote yandan, dava konusu isjemin konusu olan sozle§menin 2015-2016 ve 2016-2017 futbol
sezonu yayinlanna iliskin oldugu, uyu§mazligin 96ziimlenmesinin anilan sezonlara iliskin yayinlar
i9in yapilacak hazirlik i§lemleri a9ismdan da onem kazandigi, dolayisiyla hukuka aykm oldugu
sonucuna van Ian dava konusu islemin uygulanmasi halinde telafisi gii9 ve imkansiz zararlann
dogacagi a9iktir.
A9iklanan nedenlerle; hukuka aykinhgi a9ik olan dava konusu islemin; uygulanmasi halinde
telafisi gii9 veya imkansiz zararlar dogabileceginden, 2577 Sayili Kanunun 27.maddesi uyannca
teminat almmaksizin yiiriitulmesinin durdurulmasina, karann tebliginden itibaren 7 giin i9erisinde

Ankara Bolge idare Mahkemesi'ne itiraz yolu a9ik olmak iizere, 10/07/2014 tarihinde oybirligiyle
karar verildi.
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