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(1)

D. DOSYA KONUSU: Türkiye Basketbol Ligi'nin medya haklarının ihale yoluyla
uygun bir yayıncı teşebbüse devri amacıyla hazırlanan “İhale Davet Metni”ne
muafiyet tanınması talebi.

(2)

E. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 09.12.2014 tarihinde giren başvuru üzerine
düzenlenen 15.01.2015 tarih ve 2014-2-61/BN sayılı Bilgi Notu görüşülerek karara
bağlanmıştır.

(3)

F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili Bilgi Notu’nda; Türkiye Basketbol Ligi'nin medya
haklarının ihale yoluyla bir yayıncı firmaya verilmesi amacıyla Türkiye Basketbol
Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenmesi planlanan ihaleye ilişkin “İhale Davet
Metni” hakkında mevcut durumda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
kapsamında herhangi bir değerlendirme yapılmasına yer olmadığı ifade edilmiştir.
G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

(4)

Başvuruda; Türkiye Basketbol Ligi'nin medya haklarının ihale yoluyla bir yayıncı firmaya
verilmesi amacıyla TBF tarafından düzenlenmesi planlanan ihalenin ilk aşaması olan
davet süreci hakkında Rekabet Kurulunun bilgilendirilmesinin amaçlandığı belirtilmekte
ve hazırlanan “İhale Davet Metni”ne ilişkin muafiyet başvurusunda bulunulmaktadır.

(5)

İhale Davet Metni kapsamında Türkiye Basketbol Ligi'nin medya haklarının 2015/2016
sezonundan başlamak üzere üç sezon ve tarafların anlaşmaları halinde bu üç sezona
ilaveten iki sezon boyunca ve Rekabet Kurumu tarafından uygun bulunması halinde
ilave bir sezon boyunca ihaleyi kazanan tarafa kullandırılması planlanmaktadır.

(6)

Başvuruda, ihalenin sonuçlanmasından sonra ihaleyi kazanan firma ile TBF arasında
yayın haklarının devrine ilişkin imzalanacak sözleşme hakkında Rekabet Kuruluna
menfi tespit/muafiyet başvurusunun yapılacağı ayrıca belirtilmektedir.

(7)

Başvuruya ek olan sunulan “İhale Davet Metni”nin “Teslim Zaman Çizelgesi” başlıklı
ilgili maddesinde tüm tekliflerin 17.10.2014 günü saat 17:00 itibarı ile teslim edilmiş
olması gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmektedir. Ayrıca, ilgili metinde
düzenlenen zaman çizelgesi tablosuna göre ihalenin 21.11.2014 tarihinde
sonuçlandırılması planlanmıştır. Öte yandan başvurunun Rekabet Kurumu kayıtlarına
giriş tarihi ise 09.12.2014 tarihidir.

15-05/58-25
(8)

Diğer yandan, medyada Türkiye Basketbol Ligi’nin yayın haklarının 2015-2016
sezonundan itibaren üç yıl boyunca NTV Spor ve Digitürk’e devri hususunda TBF ile
anlaşmanın sağlandığı yönünde haberler yer almıştır. Söz konusu haberler üzerine TBF
ile iletişime geçilmiş, TBF tarafından gönderilen ve Kurum kayıtlarına 12.01.2015 tarih
ve 177 sayı ile giren yazı ile ihale sürecinin tamamlandığı ve Krea İçerik Hizmetleri ve
Prodüksiyon A.Ş. (Digitürk) ile ön sözleşme imzalandığı hususu da teyit edilmiştir.

(9)

Dolayısıyla, bu aşamada İhale Davet Metni’ne ilişkin olarak bir muafiyet değerlendirmesi
yapılması veya rekabet savunuculuğu kapsamında görüş bildirilmesi olanağı ortadan
kalkmıştır. Bununla birlikte, TBF tarafından sözleşmeye yönelik herhangi bir başvuru
gerçekleştirilmesi halinde 4054 sayılı Kanun çerçevesinde gerekli inceleme
yapılabilecektir.
H. SONUÇ

(10)

Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, Türkiye Basketbol
Federasyonu tarafından düzenlenmesi planlanan ihaleye ilişkin “İhale Davet Metni”
hakkında yapılan başvuru ile ilgili olarak bu aşamada 4054 sayılı Kanun çerçevesinde
herhangi bir karar tesisine yer olmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
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