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Istemin Özeti :Rekabet Kurulunun 24.11.1999 tarih ve 99-53/575-365 say ^ l ^
t

karar^n ^ n; piyasada faaliyet gösteren toptanc ^lar^ n piyasa d ^^^ na ç^ kart^lmak istendi^i
yolundaki iddialar bak ^ m^ndan ihlalin var olmad ^^^na, di^er ihtaller bak ^m^ ndan verilen
cezalar^ n hesaplanmas^nda % 02 oran ^ n ^n esas . al ^ nmas ^ na, distribütör ve da^^t^ m
^irketlerine ceza tatbikine gerek olmad ^^^na ve ihtiyati tedbir karar^ veriimemesine ili ^kin
k^ s^ mlann ^n; hukuka ayk^ r^ old'uklar^ , verilen cezalar^n 1997 y^l^ cirolann ^ n %02 si oran ^ nda
oldu^u, bu cezalann çok dü^ ük ve cayd ^nl^ktan uzak oldu^u, Rami toptanc^iar^na mal
satmamak suretiyle piyasa d ^^^na ç^ kart^imak istendikleri, suçun te ^ekkülünde distribütör,
da^^t^ m ^irketi ve acentalar^n ana unsur olduklar^ , bunlara da ceza tatbiki gerekti ^inden karar^n
9. maddesinin iptali gerekti ^i, 4054 say^l^ Kanu ^^un 9. maddesinin son f^ kr•as ^ uyar^nca ihtiyati
tedbir karar^ verilmesi gerekti^i halde verilmedi^ i, bu nedenle karar^n 10. maddesinin bir netice
do^urmad ^^^ ve zarar göm^ e halinin devam etti ^i ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
Savunman ^n Özeti I ^TOD d^^^ ndaki davac ^ lar^ n ^ikayet ve soru ^turma
a^amas ^nda olaya dahil olmad ^ klar^ndan davay^ açmakta menfaatlerinin bulunmâd ^^^ , davada
sürea ^^ m ^ bulundu^ u, IGTOD'un ^ikayet etti^i te^ ebbüslere dava konusu kararla ceza verilmi ^
oldu^undan iptali istemiyle dava aç ^lmas^nda hukuki yarar ve rr^enfaat ba^^ bulunmad ^^^ , dava
kon ^isu kararlar^ n h ^^kuka uygun oldu^ u ve gerekçelerinin i^lemde belirtildi^i, davac^ lar^n
karar^n 9. maddesini yanl ^^ anlad ^klar^ , bu maddede sadece bahsi geçen distribütt3rlerin
yan ^lt^c^

bilgi vem^ eleri nedeniyle 4054 say ^l^

Kanunun 16/(b) bendi kapsam ^nda

cezaland ^ r^ lmalar^ na gerek görülmedi^ine ili^kin oldu^u, distribütörlerin çeli^kili beyanlar^n ^n
soru^turmay^ etkilememesi, hak ve menfaat kayb ^ na ve kamu zarar^ na yol açmamas ^
nedeniyle karar^ n yerinde oidu ^u, 4054 say^l^ Kanunun 9. maddesinin son f ^ kras ^ nda nihai
karar al ^ n^ ncaya kadar geçici tedbir al ^ nmas^n ^n düzeniendi^ i, iptali istenilen karann nihai karar
odu^ u betirtilerek davanm reddi gerekti ^i savunulmaktâd ^ r.

D.Tetkik Hakimi : Yahya ^ahin
Düsüncesi : Dava dosyas^ ve son^^turma rapon^ nun incelenmesinden;
^stanbul G ^da Toptanc^ lar^ Deme^ i bünyesinde butunan toptanc^lar^ n faal'ryet gösterdi^i Rami
Piyasas ^n ^ n distribütörlük sisteminden tamamen farkt ^ , distribütörtük sistemini tamamen
bozabilecek özellikler ta ^^d^^^

anla^^imaktad ^ r. Distribütöriük sisteminin tüketiciye ve
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ekonomiye getirece^i yararlâ
nüne al^ narak mevzuat^ m^zda tek elden da^^t^m
anla^malar^ n ^ h grup muafiyeti kapsam^na al^nd^^^ dikkate al ^nd^^^nda, sistemin bütününü
bozmas^ ve beklenilen yarar^ ortadan kald ^ rmas^ nedeniyle toptanc^lara mal verilmemesi 4054
say^ l^ Kanununun 4. maddesinin (d) bendi kapsam ^nda bir rekabet ihlali olu^turmamaktad ^r.
Son^^turma k•apsam ^ndaki te^ebüslere 4054 say^l ^ Kanûnun 4. maddesinin (a)
ve/veya (b) bentlerini ihlal etmelerinden dolay ^ 1997 y^l^ cirolann ^002 si esas al ^narak verilen
para cezalar^n ^n dü^ük ve cayd ^nc^ olmaktan uzak oldu ^u •ileri süriilmekte ise de; sözkonusu
te^ebbüslerin soru^tum^a sürecinde sözle^melerini de^i^tim^eleri ve son^^tum^a safhas^nda
Rekabet Kurumu ile i^birli^i içinde bulunmalar^n ^ n hafifletici unsurlar olarak kabul edilerek bu
oranda ceza uygulanm ^^ olmas^ nedeniyle bu konuda Kun^la verilen takdir yetkisinin
^

kullan ^m^nda hukuka ayk ^r^ l^k bulunmamaktad^r.
Davac ^ lann di^er iddialar^ da, i^lemin iptalini gerektirecek nitelikte görülmemi ^tir.
Dan^^tay Savc^s^

: Bilgin Ar^san

Dü^üncesi : Dava; • Rekabet Kurulunun 24.11.1999 tarih ve
99-53/575-365 say ^ l^ karar^ nm; piyasada faaliyet gösteren toptanc ^ lar^ri piyasa d ^^^ na
ç^kart^ lmak istendi^i yolundaki iddialar bak^m ^ndan ihlalin var olmad ^^^ na, di^er ihlaller
bak^mrndan verilen cezalarrn hesaplanmas ^nda %02 oran ^n^n esas al^nmas ^ na, distribütör
ve da^^t^m ^irketlerine ceza takibine gerek olmad^^ rna ve ihtiyati tedbir karar^ verilmemesine
ili^kin k^s^mlann ^n ipali talebiyle aç ^lm^^t^r.
Davac^lann ^ikayet ettikferi baz^ üretici firmalann olu^turduklar^ distribütörleri ile
Istanbul G^ da Toptanc^ Tüccarlar^ Derne^ i üyelerinin ürün tedarik etmelerine engel olduklar^
iddia edilmektedir. Ancak distribütörlük sistemi ça ^da^ tüketicinin yarar^ na bir sistem o{up
da^^t^c^lara münhas^ r bölge verilmekte ve da^^t^c^ lar bu bölge içinde daha çok noktaya en
rasyonel

^ekilde ula^abilmekte, da^^tt^^^

ürünler için depo ve depolama sistemi

kurabilmekte, da^^t^^^^, için araç persor^el ve bilgisayar yat^ r^m ^ yap ^ labilmekte bu surette
ürünler tüketiciye er^

h ^zh ve en dü^ük maliyetle ula^abildi^i gibi distribütörlerin kendi

bölgelerini devaml ^ kontrol etmeleri neticesinde biten mallann yenileri temin edilmekte ve
raflarda bekleme süreleri dolan matlar^ n yenileri ile de^i^tirilmeleri mümkün olmaktad ^ r.
Böylece tüketiciler ürünleri en dü^ ük maliyette en h ^zt^ ve en kaliteli ^ekilde temin etmektedir.

Ancak üretici ^irketlerin distribütSrler vas^tas^

ile perakendeci ^irketlere asgari
sat^^ fiyat^ listeleri gönderdikleri ve yine distrik^üttSrler vas ^tas^ ile perakende mal satanlar^ n
sat^^

fiyatlar^ n ^

kontrol ettikleri ve üretici firma taraf ^ndan tesbit. edilerek disbritörler

taraf^ndan da^^t^{an liste fiyatlanna uyrnayan ve daha dü ^ük fiyatfa sat^^
perakendecilere mal verilmesinin durduruldu^ u anla^^lmaktad ^ r.

yapan

Rami toptanc^lar piyasas^ ise belli bir bölgeye de ^il bütün Türkiye'ye sat ^^
yapmaktad ^r.
Bu . durumda üretici ^irketlerin mallar^ n ^ ülkenin en uzak noktlararma kadar en ucuz
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ve en h^zl^ bir. ^ekilde götürmek ve da^^t^m^n^ yapmak ve devaml ^ bir ^ekilde pazarlamas^n ^
temin için distribütörlükler kurmas ^nda rekabet ^artlar^n ^
bulunmamakta bu sebeble

ihlal ederi bir dun^m

^ikayetlerin distribütörlere. yönelik k ^sm^n ^ red eden dava

konusu rekabet kurulu karanyerinde bulundu ^undan davan ^n distribütörlere ait k ^sm ^ n^n
reddi gerekece^i dü^ünülmü^ttir.
Üretici fim^alar^ n distribütbrleri vas ^tas^ ile asgari sat^^ fiyat^ listeleri göndem^ek
sureti ile bu liste fiyatlar ^

alt^ nda sat^^

yapan perakendecilere mal göndermeyi

durdurulmas ^ ise 4054 say ^ l^ Rekabetin Kon^nmas^ Hakk^ ndaki Kanunun Rekabeti S ^ n ^ rlay^c ^
Anla^ma Uyumlu Eylem ve Kararlar ba^l ^ kl ^ 4 üncü maddesinin A ve B bendleri amir
hükümlerine ayk ^ n bulundu^undan Rekabet Kurulu Karar ^ ile cezaland ^r^lmas ^ yerinde
bulunmaktad ^ r.

Ancak

^ikayet edilen üretici firmalar^ n Rami Toptanc ^lar piyasas^ndaki bütün

Türkiyeye sat^^ yapan toptanc^lara sat^^ yapmay^ red etmeleri de 4054 say ^l ^ Rekabetin
Korunmas ^ Hakk^nda Kanunun 4 üncü maddesi amir hükümlerinin aç ^k ihlali olmaktad ^r. Bu
sebeple Rami Toptanc^ lar Piyasas^na

ürün sat^^^ n^n red edilmesi eyleminin de

cezaland ^r^lmas ^ gerekti^i halde cezaland ^r^ lmamas^ 4054 say^l ^ Kanunun 4 üncü 12 inci ve 16
^ nc^ maddelerine ayk ^r^

bulundu^undan davan ^n k^smen kabulü ile Rekabet Kurulu

Kararm ^ n bu k^sma hasren boulmas ^ gerekece^i dü^ünülmü^tür.

_

Cezalar^n y^ ll^k gayrisaf^ gelirin % 02 üzerinden hesaplanmas ^n ^ n az oldu^una
ili^kin itirazlar yerinde bulunmad ^^^ndan davan^n bu hususa ili^kin k^sm^ n ^n da reddi
gerekece^i dü^ünülmü^tür.
TÜRK MILLETI ADINA
Hüküm veren Dan ^^tay Onuncu Dairesince gere^i görü^üldü:
Dava, Rekabet Kun^lunun 24.11.1999 tarih ve 99-53/575-365 say ^ l^ karar^rnn;
piyasada faaliyet gt5steren toptanc ^ lar^n piyasa d ^^^ na ç^kart^lmak istendi^i yolundaki
iddialar bak^mmdan ihlalin var olmad ^^^na, di^er ihlaller bak^ m ^ndan verilen cezalar^ n
hesaplanmas ^nda % 02 oran^ n ^ n esas almmas ^na, distribütör ve da^^t^m ^irketlerine ceza
tatbikine gerek olmad ^^^ na ve iht^iyati tedbir karar ^ ve^^lmemesine ili^kin k^s^mlar^ n ^n iptali
istemiyle aç^ lm ^^t^r.

Daval ^ idarenin usule ili^kin itirazlar^ yerinde görülmeyerek i^in esas^ na geçildi.
4054 say^l ^ Rekabetin Kon^nmas^ Hakkmda Kanunun 27. maddesinin (a) bendinde,
bu kanunda yasaklanan faatiyetler ve hukuki i^lemler hakk^nda, ba^vun.^ üzerine veya resen
inceleme, ara^t^ m^a ve soru^turma yapmak; bu Kanunda düzenlenen ^ hükümlerin ihlal
edildi^inin tespi# edilmesi ü zerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri al ^p bundan
sorumlu olanlara idari para cezalar ^ uygulamak Rekabet Kur^^lunun görevleri aras ^nda say^lm ^^
olup, an ^ lan Yasan ^n "Rekat^eti S^ n^rlay^c^ Anla^ma, Uyumlu Eytem ve Kararlar" ba^l ^ kl ^
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4.maddesinin birinci f^krasmda Belirli bir mal veya hizmet piyasas ^ nda do^rudan'veya dola^it^.^--olarak rekabeti engelleme, bozma ya da k ^s^tlama amac^n ^ ta^^yan veya bu. etkiyi do ^uran
yahut do^ urabilecek nitelikte olan te ^ebbüsler aras ^ anla^malar, uyumlu eylemler ve te^ebbüs
birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka ayk ^r^ ve yasakt^r hükmüne yer verildikten sonra
bu hallerin belirgin olanfar^ s^ralanm^^ , (a) bendinde, mal veya hizmetlerin al ^m ya da sat^ m
f^yat^ n ^ n, fiyat^ olu^turan maliyet, kar gibi unsurlar ile her tûrlü al ^ m yahut sat^ m ^artlar^ n ^ n
tespit edilmesi, (b) bendinde, mal veya hizmet p'ryasalar ^nin biSlü^ülmesi ile her türlü piyasa
kaynaklar^n ^n veya unsurlann ^n payla^^ lmas ^ ya da kontrolü, (c) bendinde, mal veya hizmetin
arz yada talep miktar ^ n ^n kontrolü veya bunlar^n piyasa d ^^^ nda belirlenmesi, (d) bendinde,
rakip te^ebbüslerin faaliyetlerinin zorla^t^r^ lmas ^ , k ^s^ilanmas^ veya piyasada faaliyet gtisteren
te^ebbüslerin boykot ya da di^er davran ^^larla piyasa d ^^^ na ç^kart^lmas^ yahut piyasaya yeni
girecekerin engellenmesi halleri birinci f^kra kapsamma giren haller aras ^ nda say^lm ^^t^ r. 4054
say^ l^ Yasan ^ n 16.maddesinin ikinci f^kras^nda, Bu Kanunun 4'üncü ve 6'nc ^ maddesinde
yasaklanm ^^ olan davrar^^^lar^ gerçekle^tirdi^i Kun^l karar^ ile sabit olanlara iki yüz milyon
liradan a^a^^ olmamak üzere, ceza verilecek te^ebbüs niteli^indeki gerçek ve tüzel ki^iler ile
te^ebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin bir y ^l önceki mali y ^ l sonunda olu^an ve
Kurul taraf^ ndan saptanacak olan y ^ll^ k gayri safi gelirinin yüzde onuna kadar para cezas ^
verilece^i öngörtilmü ^ olup, 16. maddenir. birinci f^krasrn ^n (b) bendinde, Kurulun, te ^ebbüs
niteli^indeki gerçek ve tüzel ki^iler ile te^ebbüs birlikleri ve/veya bu birtikler'^ n üyelerine, kurul
karar^ ile bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde eksik, yanl ^^ veya yan^ lt^c^ bilgi
verilmesi halinde yüzmilyon lira para cezas ^ verece^i hükme ba^lanm^^t^r.
Öte yandan, 4054 say^l ^ Kanunun "ihlale son venine" ba ^l^kl ^ 9. maddesinin son
f^ kras^nda, Kun^lun, nihai karara kadar ciddi ve telaf^ olunamayacak zararlar^ n ortaya ç ^ kma
ifitimalinin bulundu ^ u durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihai karar ^ n
kapsam ^n ^ a^mayacak ^ekilde geçici tedbirler alabilece ^i hükmüne yer verilmi ^tir.

Dava dosyas^ n ^n incelenmesinden; davac^lardan Istanbul G ^da Toptanc^ Tüccarlar^
Derne^i taraf^ndan 19.11.1997 tarihli ^ikayet dilekçesiyle Rekabet Kun^muria ba^vurularak;
Ünilever San. ye Tic. A. ^ ., Besler G^ da ve Kimya San. T.A. ^ ., Ülker Türkiye G ^da San. ve
T.A. ^ ., Eczac^ ba^^ / Procter and Gamble / Sanipak Sa ^lrk ÜrüMeri San. T.A. ^ ., Marsa Kraft
Jacobs Suchard Sabar^c^ G^da San. T.A.^ ., Sezginler Grda San. ve T.A. ^ , adl^ te^ebbüslerin
4054 say^l^ Kanuna ayk^ n olarak; IGTOD a{eyhine uyumlu eylem halinde do ^rudan arz boykotu
uygulamak suretiyle IGTOD'u piyasa d ^^^ na ç^kartmak, ihdas ettikleri yeniden sat^c^ lan
arac^ l^^^yla piyasalar^ co^raf^ olarak payla^t^rmak, olu^turulan bu toptanc ^ 1^'e^ebbüsler ile
dolayl ^ olarak ve uyumlu eylem halinde arz boykotu uygulatmak, rekabeti engelleme, bozma,
k^s^tlama amac^ na yönelik uyumlu eylemlenie bulunmak, ayr ^ ayr^ iirünlerde hakim durumlar^n ^
kötüye kullanmak eylemlerini i ^ ledikleri belirtilerek 4054 say ^l^ Kanun uyar^ nca
cezaland^nlmalarrn ^ n ve an ^ lan Kanunun 9. madesinde öngörülen geçici tedt ^irlerin al ^nmas^n ^n
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istenildi^i, bunun üzerine Rekabet Kurumu raportörlerince haz^ rlanan 8.12.1997 tarihli ve 97/1
say^ l ^ ilk inceleme rapon^ Rekabet Kun^lunun 10.12.1997 tarihli toplant ^s^ nda görü^ülerek
280-25 say ^l^ kararla ön ara^t^rma yap^ lmas^na, ön ara^t^ rma sonucu düzenlenen 24.3.1998
tarihli ve 98/1 say ^ l ^ ön ara^t^ m^ a raporu Rekabet Kurulunun 26.3.1998 tarihli toplant ^s^ nda
görü^ülerek 59/436-57 say^l^ kararla soru^turma aç^lmas^ na ve bu a^amada geçici tedbir
al^nmas ^ na gerek olmad ^^^ na karar verildi^i, yap^ lan son^^turma sonucunda Rekabet
Kurulunun dava konusu 24.11.1999 tarih ve 99-53/575-365 ^say ^ l^ karann ^ n alind ^^^ , bu karar^ n;
1 nolu maddesinde; ^ikayet edilen her bir ^irket aç^s^ndan ayn ayr^ ele al ^nmak suretiyle,
yeniden sat^^ f^yat^ n ^ n belirlenmesi ve/veya pasif sat ^^lann engellenmesi bak ^ m^ ndan ihlaller
sabit bulunarak 4054 say ^ l ^ Kanun^^ n 16. maddesinin ikinci f^kras ^ uyar^nca para cezas ^
uygulanmas ^na, toptanc^lar^ n piyasa d ^^^ na ç^ kart^ lmak istendi^i ve bu yönde eylemde
bulunuldu^u iddias ^ na ili^ kin olarak ihlalin stiz konusu olmad ^^^ na karar verildi^i, 2 nolu
madesinde; Kanunun 4. maddesinin (a) ve/veya (b) bentlerinden ceza tatbik edildi ^i için tekrar
(f) bendinin ihlalinden dolay^ cezala^^d^ nlmalanna gerek olmad ^^^na, 3 nolu madesinde; para
cezalar^ n ^ n belirlenmesinde, ihlalin 1998 y ^l^nda devam ediyor olmas ^ dikkate al ^ narak 1997 y ^ l^
cirolann ^ n esas al ^ nmas^ na, 4 nolu maddesinde; 4054 say ^ lr Kanunun 16. maddesinde para
cezas^n ^ n saptanmas ^nda tSn^öriilen y^ ll^k gayrisafi gelirin, net sat^^lar oldu^una, bu nedente
söz konusu te^ebbüslerin 1997 y^ l^ cirolar^ n ^n dikkate al ^ nmas ^ na, 5. maddesinde; ceza
hesaplamalar^ nda,, a) 4054 say ^ l ^

Kanun'^^n uygutamas^ n ^n yeni olmas ^ , sözkonusu

te^ebbüslerin soru ^turma sürecinde sözle ^melerini de^i^tirmeleri ve son^^turma safhas^nda
Kurum ile i^birli^i içinde olmalar^ nedenlerinin haf^fletici unsurlar olarak kabul edilmesi ve
dolay ^ s^yla Kanun'un 16 nc^ maddesinin 2 nci f^kras^ ndaki azami s ^ n ^ r^ n uygulanmas ^ na gerek
olmad ^^^na, b) llgili ürün pazar ^ dikkate al ^nd ^^^ nda, sSzkonusu ürünlerin tüketici aç ^s^ ndan
öneminin yüksek olmas ^ ve rekabet ihlalleri içeren distribütörlük anla ^malar^ n ^ n tüm Türkiye`de
uygulan ^yor olmas ^ h^^suslar^r^^ri a^^ rla^t^ r^c^ unsurlar olarak kabul edilmesi ve te ^ebbüslerin
Kanun'un 16 nc ^ maddesinin, 1999/1 say^l^ Tebli^ ile de^i^ik 2 nci f^ kras^ndaki alt sm ^r olan
1.600.000.OOO.TL. ile cezaland ^ r^lmas ^ nm uyg ^^ n olmayaca^ma, 6.maddesinde; 5 inci
maddedeki gerekçeler ^ile, ceza hesaplamalar ^ nda Kurul'ca belirlenen cirolar ^n %02'sinin esas
al ^ nmas^ na, 7.maddesinde; ceza hesaplamalar ^ nda Kanun'un 4 üncü maddeinin (a) ve/veya
(b) bentlerini ihlal etmeletine göre her bir ihlal için cirolar ^ n %02'sinin esas al^ nmasma, 8.
maddesinde; 4054 say ^l^ Kanun'un 16 nc ^ mades'^ nin 2 nci f^ kras^ gere^ince soru^turma
kapsam ^ndaki her bir te ^ebbüs için ayr^ ayn takdir edilen;
a) Benckiser Temizlik Matzemesi San. ve Tic. A. ^ .'nin 23.279.000.OOO.TL.
b) Sezginler G. ^da San. ve Tic. A.^ .'nin 137.480.000.OOO.TL.
c) Ülker G ^ da San. ve Tic.A. ^ .'nin 86.275.000.OOO.TL.
d) Besler G^ da ve Kimya San. ve T^c.A. ^ :'nin 76.190.000.OOO.TL.
e) Eczac^ba^^ Procter 8 Gamble Da^ . ve Sat. A. ^ .'nin 98.136.000.OOO.TL.
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f) Marsa Kraft Jac.Such.Sabanc ^ G^da San. ve Tic. A.^.'nin 157.818.00Ö.OOO.TL.
g) Uriilever San. ve Tic. Türk T.A.^.'nin 147.323.000.OOO.TL.
h) Lever Elida Tem. ve Ki^isel Bak.Ür.San. ve Tic.A. ^ .'nin 93.302.000.OOO.TL
idari para cezas^ ile cezaland ^r^lmalar^na, 9. maddesinde; ^irket yetkililerinin yan ^ lt^ c^ bilgi
vermesi nedeniyle haklar ^ nda Kanun'un 16 nci maddesi (b) bendinde öngörülen cezan ^ n tatbik
edilmesi talep edilen Distribütörler, Gökay G ^da Temizlik Malzemeleri ve Kimya Sanayi
Da^^t^ m Tic. Ltd. ^ti., Akyüz G^da Pazarlama Tic.Koll. ^ti., Âktif Tüketim Ürünleri Da ^^t^ m A.^.
ve Hedef G^da Pazarlama San. ve T^c. A. ^ .'ne flilleri soru^turman ^ n seyrini de^i^tirebilecek
nitelikte görûlmedi^ inden ceza tatbikine gerek olmad ^^^ na, 10. maddesinde; 4054 say^ l^
Kanun'un 9 uncu maddesinin birinci f ^kras ^ uyar^nca, yukar^da 1'inci madde hükmünde
belirtilen yeniden sat^^ fiyat^ n^n belirtenmesi ve pasif sat^^ larrn engellenmesi ihlallerine, eylem
ve i^lemler'^ ne son verilmesi, ihlalden önceki rekabet ortam ^n ^n sa^lanmas ^ gere^inin
soru^turma kapsam ^ ndaki te^ ebbüslere bildirilmesine karar verildi^i anla^^ lmaktad ^ r.
Daval ^ idarenin son^^turma raporunda da belirtildi ^i üzere, olayda uygulanm ^^
bulunan distribütörlük sisteminde,da ^^t^c^ lara münhas ^ r bölge verilmekte olup, bu yönüyle
distribütörler ba ^ka da^^t^c^ lar^n rekabetinden kon.^ nmakta, kendilerine tahsis edilen bölgede
sat^^ ve pazartama faaliyetlerine ya^unla^abilmekte, bölge içinde daha çok nokt8ya
ula^abilmekte, dölay ^s^yla da^^t^ m kanallar^

rasyonelle^mektedir. Distribütör taraf ^ ndan,

anla^ma konusu ürünlerin özelli ^ i gözönünde bulundurularak depo ve depolama sistemi
haz^ rlanmakta, i ^ hacmi do^ rultusunda araç, personel ve bilgisayar yat^r^ m ^ yap^ lmaktad ^ r. Bu
yat^ r^ mlar sonucunda ürün tüketiciye daha h ^zl^ ula^makta, dolay ^s^yla zamandan tasarruf
•tsia^k

sa^lanmakta, sat ^^ artmakta ve da^^t^m daha rasyonel^ gen;ekle ^mektedir. Distribütörler

perakende sat^^ noktalar^ na düzenli ziyaretler yaparak biten mal ^n yenisini vem^ekte, raf süresi
geçen mal^ de^i^tirmekte dolay^s^ yla hizmetin kalitesi artmaktad ^ r. Sistemin bu ^ekilde
i^lemesi, tüketicinin talebinin zaman ^ nda kar^^lanabilmesine, gereksiz stok
bulundurulmamas ^ na, tedarik zinciri planlamas ^ nda tahmin edilebilir tüketici talebine göre
hammadde al^m ^ndan ba^ layarak üretim planlamas ^nm daha etkin yap ^labilmesine '^mkan
sa^lamakta ve bunlar ^ r^ sonucunda maliyetler dü ^mekte ve gelirin artmas ^yla da yat^ r^mlar^n
artmas ^ na olanak sa^lanmaktad ^ r. ^u sistemde mallar daha sa^t ^ kl^ ko^ullarda ve h ^zl^ ^ekilde
tüketiciye ula^t^^mdan ve tüm ür^ün çe^itlerinin en çok sat^^ noktas ^ na uta^t^r^ lmas ^ amaç
edinildi^inden tüketicinin de yarar ^na sonuçiar olu^mâktad ^ r. Di^bütörlük sistemleri, uyutmasr
zorunlu kurallar^ olan disipline bir ^.ister iken, Istanbul G ^da Toptancrlar^ Deme^i bünyesinde
bulunan toptanc^larrn f
ü
den farkl ^
kendine göre ^kurallan olan^toc^tan
'. e u ra. an kesimle l^
.^ve ^^I,^,n^,^j;c,^,gt
.

n talep

olunan mallar^n bazen toptanc^n ^ n araçlar^yla da^^t^ld ^^^ , bazen de toptanc^/perakendecinin
^-,-.._.
gel^p sipari^ etti^i mali kendisinin götürdü ^ ü bir piyasad^Mühhas ^r bölge ay^r^m ^ olmad ^^^ için
.._.^.._....^^. .^....:, _. --.. .
Rami piyasas ^ istanbu! piyasas^na ^ sat^^ yapabikü^ i gibi (stanbul d ^^^na da sat^^

^,':'`.-,,^"`"'^,.,
ri:.
•_ ;
ti":•a » ^,
^- `4 ^' ^^
:..,, ^ ,.^ ^
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yapabilmektedir. Distribütörlük sistemi gibi disipline bir sisteme sahip olmayan Rami Piyasas ^
an ^ lan özellikleri sebebiyle çal ^^ma esaslar^ yukar^da anlat^lan distribütörlük sistemini
bozabilecek özelliklere sahiptir. Rami Piyasas ^ mal sa^lay^c^ f^rmalar^n da^^t^ m zincirlerine
dahil de^ildir. Rami toptanc^ lar^n^n aynm yap^ lmaks^z^n üikenin her yerine sat^^ yapabilmesi
,.-...^^
neden' • distribütörlük sistemindeki bölge tahsisi unsun^ ortadan kalkmaktad ^ r. Distribütödük
-.
...,.T^^.,.
anla^malar^ n ^ n ana özelli^i, bölge tahsisi ve sa ^lay^c^ n^ n o bölgede sadece distribütöre mal
verece^i taahhüdüdür. r^ bölgede bulunan bir toptanc ^ya' ya da tüm Türkiye'ye aktif sat^^
yapan Rami toptanc^lar^ na mal ^verilmesi, sa^tay^ c^r^^ n o bölgede sadece distribütöre mal
sataca^^ taahhüdünün ihlal edilmesi anlam ^ na gelmektedir. Ayrrca distribütöre 1997/3 say ^ l ^
Tebli^ ile aktif sat^^ yapmama yükümlülü ^ü getirildi^i ve bu yükümlülü^ ün amac ^ n ^ n
distribütörün bölgesinde sat^^ a odaklanmas^ oldu^ u gözönünde bulunduruldu^ unda; sisteme
dahil olan distribütöre getirilen bölge d ^^^ na aktif sat^^ yapmama yükümlü ^ünün toptanc^ için
öncelikle geçerli olaca^^ sonucuna var^ lmaktad^ r. 1997/3 say^ l ^ Tebli^ ile, distribütörlük
sisteminin getirmi ^ oldu^ u yararlar gözönünde bulundurularak tek elden da ^^t^ m anla^malar^
grup muaf^yeti kapsam^na al ^ nm ^^t^ r. To tanc^ l^ k müessesesinin, distribütt^.rtûk ,^i ^temir^in_,
....._.,..^..,^ ^._ ._
1997/3 say ^ l ^ Tebli^ le beklenen perakende sektöründeki yarariar ^n ^ ortadan kald ^ m^as ^ ,
^ .._. _ _ ...__ _--._ _ _ ..,Y.^._ _ ._ _.._ _ _____
dolay^sryla sistemin bütününü bozmas ^ nedeniyle toptanc ^ lara. mal verilmemesi, .4054 say ^l^
..^...^.^,..--:. ^ _ _._: - . _.__. ._ ... ..

Kanun'un
4 üncü
maddesinin (d) :_.
ber^di anlam
^ nda rekabet
niteli^i
.^_ ^.-.Y.
__....
^_
_ .ihlali
_
_ ta^^
.mamaktad
. .. ^ r. _,j
Davac ^ lann, soru^turma kapsam ^ ndaki te^ebbüslere 4054 say ^ l ^ Kanunun 4.
maddesinin (a) ve/veyla (b) bentlerini ihlal etmelerinderr dolay ^ 1997 y^ l ^ cirolar^n ^ n %02 si esas
al ^ nmak suretiyle verilen para cezalar^n ^n dü^iik ve cayd ^r^c^ olmaktan uzak oldu^u iddias^ na
gelince; ihlalin 1998 y^l^ nda devam ediyor olmas ^ nedeniyle 1997 y^l^ cirolar^ n ^n esas al ^ nm ^^
olmas^ , 4054 say ^ l^ Kanunun uygulanmas ^n ^ n yeni oldu^u, söz konusu te^ ebbüslerin
soru^turma sürecinde sözle ^melerini de^i^tirmeleri ve soru^turma safhas ^ nda Rekabet
Kurumu ile i ^birli^i içinde olmalar^ neder^ lerinin hafrttetici unsurlar olarak kabul edilerek her bir
ihlal için cirolar ^ nrn %02 s ^n ^ n esas al ^ nd ^^^ dikkate al^ nd ^^^ nda 4054 say ^l ^ Kanun 16.
maddesinde daval ^ idareye tan ^ nan takdir yetkisinin hukuka uygun ^ekilde kullan ^ ld ^^^
sonuc^^ na var^ ld ^^^ ndan aksi yöndeki davac ^ iddialar^ yerinde görillmemi^tir.
Davac^ lar, taraf^ ndan, Rekabet Kur^^ lunun dava konusu karar^ nm te^ebbüslerin
distribütörlerine ve acentalar^ na ceza tatbikine gerek olmad ^^ ^ na ili^kin oldu^u belirtilen 9.
maddesinin iptali istenmi^ ise de; Karar^ n bu madesi, sözkonusu distribütörlerin ^irket
yetkililerinin soru ^turma sürecinde yan ^lt^c^ bilgi vermeleri nedeniyle 4054 say ^ l ^ Kanunun
16/(b) maddesi kapsam ^ nda cezaland ^ r^ lmalarrna; gerek görülmedi^ ine ili^kin olup,
distribütörlerin. çeli ^kili beyanlar^ n ^ n soru^turman ^ n seyrini etkileyici nitelikte olmamas ^
nedenîyie bu sonuca var^lm ^^ olmas ^nda hukuka ayk ^ r^ l^ k görülmemi^tir.

Öte yandar^, davac^ iar dava konusu Kurul Karar ^n ^n 10. maddesinde 4054 say ^ l ^
Kanunun 9. maddesinin son f ^ kras ^ uyar^ nca ihtiyati tedbir niteli^ inde bir karar buiunmad ^^^ n ^ ,
7
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tedbir karar^ bulunmadan 10. maddede belirtilen karar kesinle ^inceye kadar hüküm ifade
etmeyece^ inden zarar görmeye devam edecekierini ileri sürerek i ^lemin ^ hukuka ayk ^ r^
oldu^unu ileri sürmü ^lerse de, 4054 say ^l^ Kanunun 9. maddesinin son f ^kras^nda, Kurulun
nihai karar al ^ n ^ ncaya kadar geçici tedbir karar^ alabilece^i düzenlenmi^ oldu^undan ve dava
konusu karar nihai bir karar oidu ^undan bu yöndeki davac ^ iddialar^ yerinde görülmemi^tir.
Aç^ klanan nedenierle yasal dayanaktan yoksun bulunan davan ^n reddine, yarg ^lama
giderlerinin davac^lar üzerinde . b^rak^lmas ^ na, Avukatl ^k Asgari Ücret Tarifesine göre
200.000.OOO.lira

avukati ^k ücretinin davac ^lardan al ^narak daval ^

idareye verilmesine

19.11.2003 tarihinde oybirli^iyle karar verildi.
Ba^ kan Üye Üye Üye Üye
Zafer Ser•ap Ali Ahmet Orhun
KANTARCIO^ LU . AKSOYLU Ö ZTÜRK BA^PINAR YET
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