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VEKiLJ

: AV. TUREM CAYCI-e-tebligat

ISTEMJN OZETl

: Akaryakit piyasasmda dagitim sirketi olarak faaliyet

gosteren davaci tarafindan, bayilerinin yeniden sati? fiyatim belirlemek suretiyle 4054 sayih
Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un "Rekabeti Sinirlayici Anlasjna, Uyumlu Eylem ve
Kararlar" baslikli 4. maddesinin ihlal edildiginden bahisle aym Kanun'un 16. maddesinin 3.
fikrasi ve Rekabeti Sinirlayici Anlasma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun
Kotuye Kullanilmasi Halinde Verilecek Para Cezalanna iliskinYonetmelik'in 5. maddesinin

birinci fikrasinm (b) bendi ve iklnci fikrasi uyannca adma 348.154.458,54 TL idari para

cezasi veriimesine iliskin* 12.03.2020 tarih ve 20-14/192-98 sayih isjemin; SHELL'in
bayilerinin yeniden satis fiyatim tespit ettigine iliskin hi'9bir delil bulunmadigi. yeniden
saticilann kendi tercihleri ile azami satis fiyatmin sati? yapmasi rekabet hukuku bakimindan
ihlal teskil etmedigi, delil olarak ileri suriilen belgelerin tamami Otogaz LPG piyasasma

ili$kin oldugu, bu kapsamda SHELL'in, ba?ka bir alanda dayamlan belgelerden hareketle
benzin ve motorin urunlerinde de bayilerinin yeniden satis fiyatlarini belirledigi 9ikanminda
bulunmasi tamamen dayanaksiz oldugu, Rekabet Kurulu, elde ettigi simrh sayidaki ve asla
kabul etmedigimiz delillerden hareketle tek bir delil dahi bulamadigi benzin ve motorin
piyasalan icin ihlal karan verdigi, diger deyisje Rekabet Kurulu, sjrketin benzin ve motorin

piyasasmda ihlal genpeklestirdigine karar vermis, ama bu kararmi tek bir delile dahi
dayandiramadigi, Rekabet hukukunda boyle bir ihlal turuniin olmadigi, SHELL bayilerinin
SHELL'in belirledigi tavsiye/tavan fiyatlardan sati§ yapmalan kendi tercihleri olup uymak da
uymamak da bayilerin kendi ozgur tercihinin oldugu, karara dayanak yapilan 9 adet belgenin
hicbirinde MQvekkil §irket, bayilerine herhangi bir fiyat tespiti veya fiyat dayatmasmda
bulunmadigi, nitekim bayilerin bu yazismalarin ne tarafi oldugu ne de e-postalar bayilerle

paylasildigi, yazi§malarm hepsi §irket i^i yazi?ma niteliginde oldugu ve bayilerin nihai sati?
fiyatlannm ne olacagina ili§kin bir ifade veya tespit i?ermedigi, MQvekkil §irket'in
bayileriyle tek temasi yalnizca SMS ile gonderilen tavsiye niteligindeki tavan fiyat bilgileri
oldugu, Miivekkil §irket bayilerinin akaryakiti ne kadara satacagma ilisjcin hi9bir zaman
hi9bir mudahalede bulunmadigi, yalnizca yasal zorunluluk geregi azami sati? fiyatinin ne

olacagmi bildirdigi, bayilere bu sekilde azami fiyat bildirimi yapilmasi, ne petrol piyasasi
mevzuatinane de Rekabet mevzuatina aykinlik teskil etmekdigi, dolayisiyla mevzuata uygun

sekilde yapilan bu fiyat paylasimlarinm farkh bir sekilde yorumlanarak MQvekkil §irket'e
idari para cezasi verilmesinin acik9a hukuka aykin oldugu, Rekabet Kurulu'nun yeniden satis.

fiyati tespiti (YSFT) yapildigma hukmettigi ge9mi§ kararlarmda ihlal olarak kabul edilen
eylemler ile dava konusu karara dayanak yapilan belgelerdeki ifadeler karsjlasunldiginda
rekabet kurulu karannin dayanaktan yoksun ve hukuka aykin oldugu 90k a9ik bir sekilde
gorulmekte oldugu, kar marjlanni maksimize etmek isteyen her sirket gibi bayiler de
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kendileri i9in ongSriilen azami fiyattan satis, yapmayi tercib ettiklen, Muvekkil §irket
bayilerine belirli bir yeniden sati§ fiyatindan satmalan yoniinde yonlendirme ve telkinde
bulunmadigi, dolayisiyla bu durum son derece dogal ve hukuka uygun olup Rekabet
Hukukunu ihlal etmedigi, ^Muvekkil §irketin'in bayilerle olan sozlesmelerinde de a9ik9a

bayilerin satis, fiyatlannm Muvekkil §irket tarafindan bildirilecek olan azami sati? fiyati
uzerinde olmamak kaydiyla diledikleri bedel uzerinden belirleyebileceklerinin
kararlastinlmi? oldugu, idari para.cezasmin orani hukuka aykin olup, Rekabet Kurulu cezayi
belirlemede hafifletici unsurlan dikkate almadigi, idari para cezasmm hesaplanmasmda

Muvekkil sjrket cirosunun ilgih uriin pazari olan Otogaz LPG pazan ile sinirlandinlmasi
gerekmekte iken, MQvekkil $irkefin turn cirosu uzerinden temel para cezasmm hesaplanmis
olmasi hukuka ve Rekabet Kunjlu'nun gesmis kararlanna aykinlik te?kil ettigi ve hukuka
aykin oldugu ileri surulerek iptali ve yUrutmesinin durdurulmasma karar verilmesi
istenilmektedir.

SAVUNMANIN

OZETI

Davaci

sjrket yetkilileri arasmda yapilan

yazismalarda sjrketin bayilerin fiyatlarmda indirim yapip yapmayacagma karar verdigi,
fiyatlama konusunda bayileri yonlendirdigi, bu hususun Kanunun 4.maddesine aykin oldugu,
tesis edilen isiemde mevzuata ve hukuka aykinlik bulunmadigi belirtilerek davanm reddine
karar verilmesi gerektigi savunulmaktadir.
TURK MILLETIAD1NA

Karar veren Ankara 7. idare Mahkemesi'nce, dava dosyasi incelenerek yurutmenin
durdurulmasi istemi hakkmda isin geregi gorusuldu:

2577 sayili idari Yargilama Usulu Kanunu'nun 27. maddesinin ikinci fikrasmda, idari
mahkemelerin, idari islemin uygulanmasi halinde telafisi gQ9 veya imkansiz zararlann

dogmasi ve idari isjemin a9ik?a hukuka aykin olmasi sartiannm birlikte gei^ekle^inesi

durumunda, davali idarenin savunmasi almdiktan veya savunma suresi gectikten sonra

gerek?e gostererek yurutmenin durdurulmasma karar verebilecekleri hukme baglanmistir.

Dosyanm incelenmesinden, olayda yukanda amlan kanun hukmunde OngcJiulen
§artlann ger?eklesmedigi anla?ildigmdan yurutmenin durdurulmasi isteminin reddine,
tebligatm tamamlatilmasma, bu karann tebligini izleyen gunden itibaren 7 gun igerisinde
Ankara Bolge idare Mahkemesi'ne itiraz yolu a?ik olmak Qzere 20/05/2021 tarihinde
oybirligiyle karar verildi.
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