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DAVALI
VEKJLi

:REKABET KURUMU BA§KANLIGI
: AV.§UKRUYE YAVUZ-Ayni adreste

DAVANIN OZETI

: Davaci tarafmdan,davaci sirket hakkmda yiiriitiilen soru§turma

sonucunda savunma hakki kapsaminda kullamlmak iizere 2010/3 sayih Dosyaya Giris
Hakkmin Diizenlenmesine veTicari Sirlann Korunmasina tli§kin Teblig uyannca 18/08/2018

tarihinde yapilan dosyaya giris basvurusunun, sorusturma raporunun 113-129. paragraflan
arasinda yer alarak talep edilen belgelerin Hastavuk'un pazarlama stratejileri ve saha
degerlendirmelerini icermesi nedeniyle ticari sir oldugu gerekcesiyle reddine dair Rekabet
Kurulu'nun 12/09/2018 tarih ve 18-31/542-267 sayih karannin; dosyaya erisim hakkinin

istisnalan genis. yorumlanarak savunma hakkinin engellendigi,belgelere erisjmin saglanmasi
halinde doguracagi zarann somutlastinlmadigi, talep edilen 14 belgenin 07/2016-06/2017
donemlerine ait oldugu pilic etinin omrii ve piyasa kosullanna gore yapilan degerlendirmede
istenilen bu belgelerin guncel pazarlama stratejilerini iceremeyecegi,pilic sektoriine ozgu
degerlendirme yapilmadigi iddialanyla hukuka aykin oldugundan bahisle
iptali
istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETJ : Davacinin 32 bashktan olusan dosyaya giris ba§vurusunun

sadece 25 nolu talepte yer alan 14 beige yonunden reddedildigi, erisime a9ilmayan belgelerin
Kurum tarafindan ticari sir olarak nitelendigi, kurum i?i yazismalar ve baska tesebbus,

tesebbiis birligi ve kisilere iliskin ticari sir ve diger gizli bilgilerin dosyaya giris hakki

kapsami disinda tutuldugu, istenilen diger belgelerin davaciya gonderildigi,davaci tarafga
talep edilen belgelerin guncel olmadigi ve erisim hakki verilmeyen belgeler uzerinden ihlal
isnadi yapildigi iddia edilmekteyse de
2010/3 sayih Dosyaya Giris Hakkinin
Diizenlenmesine ve Ticari Sirlann Korunmasina Iliskin Teblig'in 12/4.maddesi uyannca 5

yllhk siirenin dolmadigi gibi 4054 sayih Kanun'un 44/3.maddesi geregi sadece erisime acilan
bebeler uzerinden rekabet ihlali isnadi yapildigi, tesis edilen islemde hukuka aykmlik
bulunmadigi,davanin reddi gerektigi savunulmaktadir.
TURK MlLLETi ADINA

Karar veren Ankara 13. idare Mahkemesi'nce

onceden belirlenen 17/01/2020

tarihinde yapilan durusmaya davaci vekili Av. Dilay Yesilyaprak'in , davali idare vekili Av.
$iikriiye Yavuz'un geldigi gorulerek, taraflara usulune uygun olarak soz verilerek durusma
ger^eklestirildikten sonra geregi goriisuldii:
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4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkmda Kanun'un40. maddesinde; "Kurul, resen

veya kendisine intikal eden basvurular uzerine dognidan sorusturma agilmasina ya da
sonisturma agilmasina gerek olup olmadiginin tespiti igin onarastirma yapilmasina karar
verir. Onarastirma yapilmasina karar verildigi takdirde Kurul Baskani, meslek personeli
uzmanlardan bir ya da birkagim raportor olarak gorevlendirir. Onarastirma yapmakla

gorevlendirilen raportor 30 gun iginde elde ettigi bilgileri, her tiirlii delilleri ve konu

hakkindaki goruslerini Kurula yazih olarak bildirir." kurahna, 41 .maddesinde; "Onarastirma

raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gun iginde, Kurul elde edilmis olan bilgileri
degerlendirerek karar vermek iizere toplanir ve sorusturma agilmasina veya agilmamasina
karar verir." kurahna, 42. maddesinde; "Kurulun, ihbar veya sikayet basvurulannda ileri
siiriilen iddialan ciddi ve yeterli bulmasi durumunda, ihbar veya sikayet edenlere ileri
suriilen iddialann ciddi bulundugu ve arastirmaya baslandigi yazih olarak bildirilir.

Kurulun, gerek basvurulan agikca reddetmesi, gerekse siiresi iginde bildirimde
bulunmayarak reddetmis sayilmasi durumlarinda, dogrudanya da dolayh menfaati oldugunu
belgeleyen herkes Kurulun red karanna karsi yargi yoluna basvurabilir." kurahna,
43.maddesinde; "Sorusturma yapilmasina karar verildigi takdirde Kurul ilgili daire

baskanimn gozetiminde sorusturmayi yuriitecek raportor veya raportorleri belirler.
Sorusturma en geg 6 ay iginde tamamlanir. Gerekli goruldiigu hallerde bir defaya mahsus
olmak iizere Kurul tarafindan 6 aya kadar ek siire verilebilir. Kurul, baslattigi
sorusturmalan, sorusturmaya baslanmasi karannin verildigi tarihten itibaren 15 gun iginde

ilgili taraflara bildirir ve taraflarin ilk yazih savunmalarim 30 giin iginde gondermelerini
ister. Taraflara taninan ilk yazih cevap suresinin baslayabilmesi igin Kurulun bu bildirim
yazisi He birlikte, iddialann tiirii ve niteligi hakkmda yeterli bilgiyi ilgili taraflara
gondermesi gerekir" kurahna, 44.maddesinde; "Haklannda sorusturmaya baslandigi
bildirilen taraflar sozlu savunma hakkim kullanma taleplerine kadar Kumm bunyesinde
kendileri He ilgili duzenlenmis her tiirlii evrakin ve miimkunse elde edilmis olan her tiirlii
delilin bir niishasinin kendilerine verilmesini isteyebilir. Kurul, taraflan bilgilendirmedigi ve

savunma hakki vermedigi konulan kararlarma dayanakyapamaz" kurallanna yer verilmisttr.
Ote yandan; 2010/3 teblig nolu Dosyaya Giris Hakkinin Duzenlenmesine ve Ticari
Sirlann Korunmasina Iliskin Teblig'in 6. maddesinde; "Taraflar, dosyaya giris hakki

kapsaminda, Kurum igi yazismalar ve baska tesebbiis, tesebbus birligi ve kisilere iliskin ticari
sir ve diger gizli bilgileri igerenler harig olmak iizere, Kurum bunyesinde kendileri He ilgili

duzenlenmis her turlii evraka ve elde edilmis olan her tiirlii delile erisebilir." diizenlemesine,
"Kurum Ici Yazismalar" ba§hkh 7. maddesinde; "Kurum igi yazismalar, Kundun aldigi nihai
kararlar bahmindan hazirlayici islem niteliginde olan birimler arasi yazismalardir.

Kartellerin Ortaya Qkanlmasi Amaciyla Aktif Isbirligi Yapilmasina Dair Yonetmeligin 6nci
maddesinin ugiincufikrasi ve 9uncu maddesinin ugiincu fikrasi gergevesinde elde edilen bilgi
ve belgeler He Kummun diger kamu kurumlan, kamu kurumu niteligindeki meslek
kumluslan veya ozel sektor gergek ve tuzel kisileri gibi bilgisine basvurulanlarla yaptigi

yazismalar da ig yazisma olarak kabul edilir." diizenlemesine, "Dosyaya Giris Hakkinin
Kullanilabilecegi Siire" baslikh 8. maddesinde ise; "Haklannda sorusturmaya baslandigi
bildirilen taraflar, Kurum bunvesinde kendileri He ilgili duzenlenmis her tiirlii evrakin ve

mumkiinse elde edilmis olan her turlii delilin bir niishasinin kendilerine verilmesini

isteyebilir. Sorusturmamn saglikh ve guvenli bir sekilde yiirutulebilmesi ve muhtemel
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delillerin karartilmasi tehlikesinin onlenmesi amaciyla, sorusturma raporunun teblig

edilmesinden onceki donemdeki dosyaya giris talepleri, somut olayin ozelligi dikkate

ahnarak, hukuki gerekgeleri agiklanmak suretiyle ertelenebilir. Erteleme durumunda,
dosyaya giris talebi sorusturma raporunun teblig edilmesinden itibaren makul bir siire iginde
karsilanir. Taraflar nihai olarak, son yazih savunma siirelerinin dolmasina kadar dosyaya

giris talebinde bulunabilirler." diizenlemesine , 12. maddesinde; "(1) Ticari sir; tesebbiislerin
faaliyet alanlari He ilgili olan ve gizli tutma iradesine sahip olduklan, yalmzca belirli ve
kisith bir kesim taraflndan bilinen ve elde edilebilen, basta rakipleri olmak iizere ugiincu
kisilere ve kamuya agiklanmasi halinde ilgili tesebbusiln ciddi zarar gorme ihtimali bulunan
her tiirlii bilgi ve belgedir. (2) Olayin ve tesebbiisiin ozelliklerine gore, tesebbiislerin ig
kundus yapisi ve organizasyonu, mali, iktisadi, kredi ve nakit durumu, arastirma ve

gelistirme gahsmalan, faaliyet stratejisi, hammadde kaynaklan, iiretim ve imalata iliskin
teknik bilgiler, fiyatlandirma politikalan, pazarlama taktikleri ve masraflari, pazar paylan,
toptanci ve perakendeci miisteri potansiyeli ve aglari, izne tdbi veya tdbi olmayan sozlesme
baglantilan gibi bilgi ve belgeler ticari sir olarak kabul edilebilir. (3) Agiklanmasi halinde
ilgili tesebbus veya rakiplerinin zarar gorme ihtimali bulunsa bile, rekabet hukuku
mevzuatinin ihlali niteliginde olan sozlesme, anlasma, uzlasma ve eylemlere iliskin bilgi ve

belgeler ticari sir sayilmaz. (4) Yayimlanan, kamuya agiklanan ya da resmi sicil veya
bilangolar He faaliyet raporlannda yer alan bilgiler He uzerinden bes yil veya daha fazla
zaman gegmesi gibi sebeplerle artik ticari onemini kaybetmis bilgiler ticari sir olarak
degerlendirilmeyebilir." diizenlemesine yer verilmistir.
Dava dosyasinin incelenmesinden; Rekabet Kurulu'nun 19.07.2017 tarih ve

17-23/369-M sayih karan uyannca, davaci te§ebbiisun de aralannda bulundugu te§ebbusler
hakkmda 4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkmda Kanun'un 4.maddesinin ihlal edilip
edilmediginin tespiti amaciyla sorusturma acilmasina karar verildigi, davaci §irketin hakkmda
yiirutulen sorusturma sonucunda sorusftirma raporunun teblig edilmesi uzerine savunma
hakki kapsaminda kullamlmak iizere 2010/3 sayih Dosyaya Giris. Hakkinin Diizenlenmesine
ve Ticari Sirlann Korunmasina iliskin Teblig uyannca 18/08/2018 tarihinde yapilan dosyaya

giris basvurusunun, 25. talep sirasinda yer alan 14 beige yonunden Hastavuk'un pazarlama
stratejileri ve saha degerlendirmelerine ait olmasi sebebiyle ticari sir kapsaminda oldugu
gerekcesiyle reddedilmesi uzerine bakilan davanin acildigi anlasjlmaktadir.
Yukanda yer verilen mevzuat hukumlerinin incelenmesinden, taraflann kendileri
hakkmda diizenlenen bilgi ve belgelere erisiminin mumkim kilmdigi, ancak Tebligde dosyaya

giris hakki kapsammm istisnalarimn da duzenlenmis bulundugu, soz konusu diizenlemeye
gore, Tesebbiislerin sorusturma kapsaminda kendileri ile ilgili duzenlenmis bilgi ve belgeleri
isteme haklan bulunmakla birlikte, bu bilgi ve belgelere erisiminyine mevzuat hukumlerinin

izin verdigi olciide gerceklestirilecegi, nitekim kurum ici yazismalann ve baska tesebbus,
tesebbus birligi ve kisilere iliskin ticari sir ve sair gizli bilgi iceren evrakin bu kapsamda yer
almadigimn duzenlendigi, dolaysiyla kisi ve kuruluslann kendileri hakkmda acilan
sorusturmalar ile ilgili bilgi ve belgeleri isteme haklanmn bulundugu tartismasiz olmakla
birlikte, bu bilgi ve belgelerin ancak mevzuat hukumlerinin izin verdigi olciide bu kisilere

verilebilecegi ancak davaci sirket hakkmda davah idarece taraflann bilgilendirilmedigi ve
savunma hakki taninmadigi konulann, kararlanna dayanak yapilamayacagimn diizenleyen
mevzuat hiikmu geregince davaciyi bilgilendirmedigi hususlan karanna esas alamayacagi
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aciktir.

Uyusmazhk konusu sorustarma konusu beyaz et pazannin bu alandaki tesebbiislerin
rakiplerinin fiyat listelerini henuz uygulamaya baslamadan ogrenebildikleri bir pazar
oldugu,yem civciv temini, uriin yetistirme-kesim-kg standarlannin olmasi sebebiyle piyasada
rakiplerin stok durumu hakkmda fikir verdigi bir pazar oldugu anla§ilmakla olayda
Mahkememizin 30/10/2019 tarihli ara karanyla 2010/3 sayih Dosyaya Giri§ Hakkinin
Diizenlenmesine ve Ticari Sirlann Korunmasina iliskin Teblig uyannca sorusturma

raporunun 113-129. paragraflan arasinda yer alarak talep edilen 14 belgenin temin edilerek
incelenmesi neticesinde soz konusu belgelerin Hastavuk'un beyaz et pazarlama

departmanimn rut programi,bayi degerlendirmesi,fiyata ve rakiplere iliskin goriisleri de
iceren haftahk faaliyet degerlendirmeleri oldugu anlasildigindan davaci sirketin 4054 Sayih
Kanun'un 4. maddesi kapsaminda hakkmda yurutulen sorusturma dosyasinda yer alan bazi

belgelere erisiminin saglanmasi yonundeki isteminin; rakip tesebusun pazarlama stratejilerini
icerdigi gerekcesiyle reddedilmesine iliskin dava konusu islemde hukuka aykmlik

bulunmamaktadir.

Aciklanan nedenlerle, davanin reddine, asagida dokiimu yapilan 213,65 TL

yargilama giderinin davaci uzerinde birakilmasina, Avukatlik Asgari Ucret Tarifesi uyannca
2.590,00- TL vekalet ucretinin davacidan ahnarak davah idareye verilmesine, artan posta
ucretinin talep edilmemesi halinde karar kesinlestikten sonra davaciya iadesine, karann

tebligini izleyen giinden itibaren 30 giin icerisinde Ankara Bolge tdare Mahkemesi'ne
istinafyoluaQik olmak iizere 21/01/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Baskan
YUSUF OZDEMTR

Uye
DILEK KARA KAFTAR

Uye
iBRAHIM §ENER

37775

182266

192849

YARGILAMA GJDERJ
Basvuru Harci

44,40 TL

Karar Harci

44,40 TL
6,40 TL
118,45 TL

Vekalet Harci
Posta Gideri

TOPLAM

:

213,65 TL
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