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Service Ticaret A. ^ .hakk^ nda önara^t^ nna yap ^
lmamas ^ na ili^ kin olarak Rekabet Kurulunca
verilen 10.10.2000 günlü, 00-38/419-235 say ^ l ^ karar^
n iptali istenilmektedir.
Savunman ^ n özeti •
^ ikayet konusu olay ^ n Original Eguigmentin tek tarafl
^
uygulamas ^ oldu^ u, her iki ^ irketin de hakim konumunda bulunmamas
^ nedeniyle soru ^turma
aç^ lmas ^ na gerek bulunulmad ^^^
, yasal dayanaktan yoksun davan ^ n reddi gerekti ^ i yolundad
^ r.
D.Tetkik Hakimi • Aytaç Kurt
Düsüncesi • Dava dosyas ^ na ekli 3.10.2000 gün, D.3/2-Y.T.-00 15 say
^ l^
önara ^t^ rma raporu ve eklerinin incelenmesinden
^ ikayete konu ^ irketlerin belirtilen 4054 say
^l^
Yasan ^ n 4.maddesinde belirtilen amaçlara yönelik veya böyle bir sonuç do
^ ruma olas ^ l^^^
buiunan bir anla ^ maya kat^ lmad ^ kiar^ sonucuna var
^ ld ^^^ ndan karar^ n Timken Europa GmbH
hakk ^ nda soru ^turma aç ^ lmamas ^ na ili^kin k ^sm
^ nda hukuka ayk ^ r^ l ^ k bulunmamaktad ^ r.
4054 say ^ l ^ Yasan ^ n 40.maddesinin ilk f^ kras ^
nda "Kurul, re'sen veya kendisine intikal
eden ba^ vurular üzerine do ^ rudan soru ^tum^a
aç^ lmas ^ na ya da soru^ turma aç ^ lmas ^
na gerek
olup olmad ^^^ n ^ n tespiti için önara ^t^ rma yap
^ lmas ^ na karar verir." kural ^ yer ald ^^^
ndan,
Rekabet Kuruluna ilgililer taraf ^ ndan yap ^ lan ba ^
vurular veya Kurulun bilgisine herhangi bir
^ekilde ula ^ an bu Yasaya ayk ^ r^ anla^
ma, karar ve uygulamalarla ilgili olarak Kurulun
do^ rudan do^ ruya soru ^ turma aç ^ lmas ^
na karar vermesi ya da soru ^ turma aç ^ lmas ^ na gerek
olup olmad ^^^ n ^ n tespiti için önara ^t^ rma yap ^
lmas ^ na karar vermesi gerekti ^ inden, önara
^t^ rma
yap ^ lmadan bir bir te ^ ebbüs hakk ^ ndâ soru
^ turma aç ^ lmas ^ na gerek bulunmad ^^^
yönünde
Kurulca karar verilmesi mümkün de ^
ildir. Zira madde hükmüne göre kurul bu konuda ba ^l ^
yetki içinde olup Kurulâ takdir yetkisi t^n ^ nmam ^^t^
r. bu itibarla Kurulun önara ^t^ rma
yapt^ rmadan soru^ turma aç ^ lmas ^
na gerek bulunmad ^^^ na karar vermesi halinde bunun Yasa
ile öngörülen idari usul kurallar ^ na ayk ^ r^ olaca ^^ ku^
kusuzdur.
Nitekim madde gerekçesinde de "Genel olarak Kanunun üçüncü k ^sm
^ nda Kurulun
inceleme, ara ^t^ rma ve soru ^ turmalar^ nda izleyece
^ i usule ili ^ kin hükümler vaz edilmi ^tir.
bu
çerçevede öncelikle Kurula yap ^ lan her türlü ihbar, ^
ikayet ve ba ^ vuruyu Kurulun mutlaka
de^ erlendirmeye almas ^ , ihbar ve ^
ikayetlerin ciddi bir ^ ekilde ele al ^ nmas ^
amaçlanm ^^t^ r.
Ancak, her ihbar ve ^
ikayetin bu kanunun izleyen maddelerindeki usule tabi olmas ^ halinde
Kurulun alt^ ndan kalk ^ lmaz bir yükün alt ^
na sokulmasina ve kimi zaman bo ^ yere zaman ve
mesai harcanmas ^ na neden olacakt ^
r. Bu nedenle maddede Kurula yap ^ lan ba^ vurular ^ n bir
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önara^t^ rmaya tabi tutulmas ^ ve bunun sonucuna göre ya ba^vurular^ n ciddi bulunmayarak
soru^turmaya son verilmesi ya da soru ^turman ^ n derinle^tirilerek clevam ^ na karar verilmesi
sistemi benimsenmi ^ tir" ifadesine yer verilmi^tir.
Bu itibarla, davac ^ ^irket taraf^ ndan Rekabet Kurumu'na verilen ^ikayet
belirtilen OES f^rmas ^ hakk^ nda önara^t^ rma yap ^ lmas ^ gerekmekte ise de, Ti
hakk ^ nda yap ^ lan önara^t^ rma raporu ve eklerine göre OES'in de 4054 say ^ l ^ Yas
anlamda bir ihlali bulunmad ^^^ sonucuna ula^^ ld ^^^ ndan Rekabet Kurulu Karar^ n ^ n O
k^ sm ^ sonucu itibariyle hukuka uygun görülmü ^tür.
Dan ^^tav Savc ^s ^

: Nevzat Özgür

Dü^ üncesi : Dava, davac ^ ^irketin ^ikayeti üzerine hakk ^ nda ön ara^t^ rma
yap ^ lan Timken Europa GmbH ve Original Equipment Service Ticaret A. ^ . haklar^ nda

soru ^turma aç ^ lmas ^ na gerek bulunmad ^^^ na ili^ kin olarak Rekabet Kurulunca verilen
10.10.2000 gün ve 00-38/419-235 say ^ l ^ karar^ n iptaline karar verilmesi istemiyle aç ^ lm ^^t^ r.
Dosyan ^ n incelenmesinden, hem Koç Grubu servis kanallar ^ r^^ n ihtiyac^ n ^ kar^^ lamak
üzere ve hem de yedek parça ticaretiyle u ^ ra^anlara sat^^ yapmak üzere Timken Europa
GmbH f^rmas ^ ndan rulman sat ^ n alan Original Equipment Service Ticaret A. ^ . (OES)'nin
Timken frrmas ^ n ^ n pazar farkl ^ la^t^ rmas^ r^^ n bir sonucu olarak dü ^ük fryattan ve kutusuz olarak
toptan ald ^^^ rulmanlar^ , OES amblemli kutulara koyarak yedek parça piyasas ^ na satmas ^
nedeniyle Timken f^rmas ^ ile münhas ^ r olmayan distribütörlük anla ^mas^ bulunan davac ^
^irketin yedek parça piyasas ^ na sat^^lar^ n ^ n büyük ölçüde dü ^tü^ ü, bu durumun düzeltilmesi
için Timken nezdinde yap ^ lan giri ^imlerin sonuçsuz kald ^^^ , Timken'in bu duruma göz
yumdu ^ u, bu konuya ili^ kin zarar^ n tazminin istenece ^ i yönündeki ihbar ^ n Timken'e
iletilmesinden sanra tek tarafl ^ olarak distribütörlük anla ^mas ^ n ^ n Timken taraf^ ndan fesh
edildi^ i belirtilmek suretiyle rekabet kurallar ^ uyar^ nca Timken hakk ^ nda gerekli i^lemin
yap ^ lmas ^ için Rekabet Kurumuna davac ^ ^irket taraf^ ndan ^ikayette bulunuldu^ u, bunun
üzerine Timken hakk ^ nda yap ^ lan ön a^a^t^ rma sonucu düzenlenen raporda Timken hakk ^ nda
soru^turma aç ^ lmas ^ na gerek bulunmad ^^^ , OES hakk ^ nda ise ön ara^t^ rma aç ^ lmas ^
gerekti^ inin belirtildi^ i, b^i raporun Rekabet Kurulunca incelenmesi sonucunda "4054 say ^ l ^
Kanunun 4. maddesinin anla ^ ma veya uyumlu bir eyleme uygulanabilmesi öncelikle en az iki
te^ ebbüsün ortak hareketini ve anlay ^^ birli^ ini gerektirmektedir. Di ^er bir deyi ^le bir
anla^man ^ n varl ^^^ ndan bahsedebilmek için en az iki te ^ ebbüsün herhangi bir davran ^^ta
bulunma ya da bulunmama konusunda f^kir birli^ ine ula^malar^ gerekmektedir. Ancak olayda
OES'in tek tarafl ^ bir uygulamas^ söz konusudur. Bu uygulama sonucunda Timker ^ f^rmas ^ n ^ n
yedek parça kanal ^ zarar görmü^ tür. Timken yedek parça kanal ^ çerçevesinde daha pahal ^ya
satabilece^ i ürünleri daha ucuza satmak durumunda kalm ^^t^ r. Di^ er yandan bu uygulama
Timken f^ rmas ^ n ^ n kanal baz ^ nda farkl ^ la^t^ rmaya dayanan sat^^ sistemine de zarar
vermektedir. Ayr^ ca OES'nin Timken rulmanlar ^ n ^ kendi kutular^ içerisinde yedek parça
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i asas ^ na sürmesi Timken markas ^ n ^ , marka ima ^ n ^ ve bilinirli ^ni olums z-• ^ ^iride .'^ ^ ,,'
P Y 1 ^^
,^ Y,^. i^ ^`,.
,.. ` , .,,, ^,.,
etkilemektedir. Bu ba^lamda Timken, OES f^rmas ^ nm ilgili uygulamalar ^ nm önüne geç^^F^ek
^ ,. :• ^. ^^ ^
.
^
:,.,r
amac ^y l a bi rço k g i ri ^ i m d e b u l unmu^, O ES f^rmas ^ n ^ n yedek parça piyasas ^ ndaki fa liyetler^ni;- â.. n.:^ ..
di^er distribütörler ile yapt ^^^ anla^man ^ n ayn ^s^ n ^ bu f^rmayla yaparak düzenlemek
dl^e.^, ^^^^ ,^
^.^.^
distribütörlerin anla ^ma gere^ ince uymak durumunda olduklar^ ko^ullara OES f^rmas^ n ^ n dâ
uymas^ n ^ sa^lamak istemi ^tir.
Yap ^ lan incelemeler çerçevesinde, Timken Europa f^ rmas ^ n ^ n iddia edildi^i gibi yedek
parça pazar^ nda faaliyet gösteren distribütörleri aras ^ nda do^ rudan bir f^yat ay^ r^ mc^ l ^^^
yapmad ^^^ , ^ikayet konusu olay^ n esas itibariyle OES f^rmas^ n ^ n tek tarafl ^ hareketinden
kaynakland ^^^ anla^^ lm ^^t^ r. Di^er yandan Timken Europa f^ rmas ^ n ^ n OES f^rmas ^ taraf^ ndan
gerçekle ^ tirilen uygulamalara yönelik olarak önlem alma giri ^imlerinde bulunmas ^ bu
uygulamalara pasif olarak izin vermek ya da göz yummak niyetinde olmad ^^^ n ^ n göstergesidir.
Bu nedenlerle 4054 say^ l^ Kanun'un 4.maddesi anlam ^ nda bir anla^man ^n varl ^^^ ndan söz
etmenin mümkün olmad ^^^ sonucuna ula ^^ lm ^^t^ r.
Öte yandan, 4054 say^ l ^ Kanun'un 6.maddesinin uygulamas ^ öncelikle ilgili ürün
pazar^ nda bir hakim durumun varl ^^^ n ^ gerekli k^ lmaktad ^ r. Hakim durumun varl ^^^ n ^ n ortaya
konulmas ^ ndan sonra hakim durumda alan te ^eobüsün bu koriumdan do^ rudan ve aktif olarak
ç^ kar ya da fayda sa ^lad ^^^ bîr f^il gerçekle ^tirmi^ olmas ^ gerekmektedir. Yap ^ lan inceleme ve
tespitler çerçevesinde Timken f^ rmas ^ n ^ n gerek genel olarak rulman pazar ^ nda gerekse özel
olarak konik makaral ^ rulman pazar^ nda, Türkiye pazar ko ^ullar^ çerçevesinde hakim durumda
olmad ^^^ anla^^ lm ^^t^ r. Di^er yandan ^ ikayet konusu olaylar Timken f^rmas ^ n ^ n do^ rudan bir
fiilinden de^ il OES f^ rmas ^ n ^ n tek tarafl ^ tasarrufundan kaynaklanmaktad ^ r. Bu ba ^ lamda
Timken firmas ^ n ^ n 6.madde anlam ^ nda herhangi bir ihlal gerçekle ^tirdi^ ini iddia etmenin
mümkün olamayaca ^^ sonucuna ula^^ lm ^^t^ r.
Ayr^ca,önara^t^ rma raporunda yer verilen OES'in ilgili pazarda al ^c^ olarak hakim
durumda olup olmad ^^^ n ^ n incelenmesi hususunda; pazarda çok say ^da sa^lay^c^ ve bu
sa^ lay^c ^ lar^ n münhas^ r olmayan çok say ^da da^^t^c^ lar^ bulunmas ^ , ayn ^ ^ekilde Timken'in de
OES d ^^^ nda dört da^^t^c^s ^ n ^ n daha bulunmas ^ , OES'in Koç Grubu'nun servis kanallar ^ na
da^^t^ m yap^yor olmas ^ na ra^ men, Timken'in ayn ^ gruba ba^l ^ Ford'un servis kanal ^ na yap^ lan
sat^^larda bir anla ^ma ile OES'i devreden ç ^ kartabilmesi, Timken'in OES'in dü ^ük f^yatla
kutusuz olarak ald ^^^ ürünleri kutulay ^ p satmas ^ n ^ n önüne geçebilmek için önlemler alabilmesi
ve Koç Grubunun OES kanal ^ na sunulmak ü zere sat^ lanlar hariç di ^ er ürünlerin söz konusu
te^ebbüse di^er da^^t^c^ larla ayn ^ f^yata sat^ lmas ^ gibi unsurlar dikkate al ^ narak söz konusu
pazar^ n bugünkü yap ^s ^ nda OES'in hakim dun. ^ mda olmad ^^ i sonucuna var^ lm ^^t^ r."
gerekçesiyle iddiaya konu yedek parça pazar ^ nda OES f^rmas ^ ile Timken Europa GmbH'in
di^er distribütörleri aras ^ ndaki f^yat ve sat^^ ko^ullar^ ndaki farkl ^ l ^ klar^ n, OES f^rmas ^ n ^n tek
tarafl ^ davran ^^lar^ sonucunda meydana geldi ^ ine ve Timken Europa GmbH ile OES
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aras ^ ndaki bir anla ^ madan ya da uyumlu eylemden kaynaklanmad ^^^ na; davac ^ ^irketin
sözle^mesinin Timken Europa GmbH taraf ^ ndan gerekçesiz de^il distribütörlük anla^mas ^ n^ n
ilgili maddeleri uyar ^ nca feshedildi ^ine; 4054 say^ l ^ Kanunun 6.maddesi bak ^ m ^ ndan gerek
genel olarak rulman pazar ^ nda gerekse özel olarak konik makaral ^ rulman pazar^ nda Ti^k^^``^•.,,
Europa GmbH f^ rmas ^ n ^ n hakim durumda olmad ^^^ na; bu nedenlerle Timken Europa Gr^i^bH^^^ e^'^ ^
Timken Europa GmbH istanbul irtibat bürosunun 4054 say ^ l ^ Kanunun 4 ve 6. maddele,^ ni ihlal?' ^
etmedi^ ine ve haklannda bir soru ^turma aç ^lmas ^ na gerek bulunmad ^^^ na ve yOr•^gin^Î:'^^',
^
6'
•.;'^'
Equipment Services (OES) frrmas ^ nm pazarda f^yat,arz,üretim ve da^^t^ m miktar ^ gibi ekönömik'^
^ .
^^
•^.-• ^•
parametreleri belirleyebilme gücüne sahip olmad ^^^ na karar verildi^ i anla^^ lmaktad ^ r.
^••- .: ^.^.-^
4054 say^ l ^ Rekabetin Korunmas ^ Hakk ^ nda Kanunun "Rekabeti S ^ n ^ rlay ^ c^ Anla^ma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar" ba^ l ^ kl ^ 4. maddesinde" Belirli bir mal veya hizmet piyasas ^ nda
do^ rudan veya dolayl ^ olarak rekabeti engelleme, bozma ya da k ^s ^tlama amac^ r^^ 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.

Bu haller, özellikle ^unlard ^ r:
a)Mal veya hizmetlerin al ^m ya da sat^ m f^yat^ r^^ n, f^yat^ olu^turan maliyet, kar gibi
unsurlar ile her türlü al ^ m yahut satrm ^^ tlar^nrr; isspBt edilmesi,
b)Mal veya hizmet piyasalar ^ n ^ n bölü^ ülmesi ile her türlü piyasa kaynaklar ^ n ^ n veya
unsurlar^ n ^ n payla^^ lmas ^ ya da kontrolü,
c)Mal veya hizmetin arz ya da talep miktar ^ n ^ n kontrolü veya bunlar ^ n piyasa d ^^^ nda
belirlenmesi,

d)Rakip te ^ ebbüslerin faaliyetlerinin zorla ^t^ r^ lmas^ , k^s ^tlanmas^ veya piyasada
faaliyet gösteren te^ ebbüslerin boykot ya da di^ er davran ^^larla piyasa d ^^^ na ç ^ kart^ lmas ^
yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi,
e) Münhas ^ r bayilik hariç olmak üzere, e ^it hak, yükümlülük ve edimler için e ^it
durumdaki ki^ilere farkl ^ ^artlar^ n uygulanmas ^ ,
f)Anla^man ^ n niteli^ i veya ticari teainüllere ayk ^ r^ olarak, bir mal veya hizmet ile
birlikte di^ er mal veya hizmetin sat^ n al ^ nmas ^ n ^ n zorunlu k ^ l ^ nmas ^ veya arac^ te^ebbüs
durumundaki al ^c^ lar^ n talep etti ^i bir mal ^ n ya da hizmetin di ^ er bir mal veya hizmetin de al ^cr
taraf^ ndan te^hiri ^art^ na ba^lanmas ^ ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arz ^ na ili^kin
^artlar^ n ileri sürülmesi,
Bir anla ^man ^ n varl ^^^ n ^ n ispatlanamad ^^^ durumlarda piyasadaki f^yat de^i^melerinin
veya arz ve talep dengesinin ya da te ^ ebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendi ^ i,
bozuldu^ u veya k ^s ^tland ^^^ piya^ alardakine benzerlik göstermesi, te ^ebbüslerin uyumlu eylem
içinde olduklar^ na karine te^ kil eder.
Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak ko ^ uluyla taraflardan her biri uyumlu
eylemde bulunmad ^^^ n ^ ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir." kural ^ na yer verilmi^tir.
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^^
Madde gerekçesinde de "Bu Kanunun amac ^ rekabetin kor^r^^»as^^d^^n^ ^ii'^e,
rekabeti engelleyici, k ^s ^tlay^c^ veya bozucu te ^ebbüsler aras^ anl

â^^^'}^l `^ n

yasaklanmas ^ gerekir.Maddenin amac ^ bak^ m ^ ndan anla^ma,Meden ^

I^^ .^ lilik

ko^ullar^ na uymasa bile taraflar ^ n kendilerini ba ^ l^ hissettikleri her türlü uzla ^m uyu^ma
anlam ^ nda kullan ^ lm ^^t^ r. Anla^man ^ n yaz^ l ^ veya sözlü olmas ^ n ^ n önemi yoktur.Te ^ebbüsler
aras^ nda bir anla ^man ^ n varl ^^^ tesbit edilemese bile te^ebbüsler aras ^ nda kendi ba^^ ms ^z
davran ^^lar^ yerine geçen bir koordinasyon veya pratik bir i ^birli^ i sa^layan do^rudan veya
dolayl ^ ili^kiler de e^er ayn ^ sonucu do^uruyorsa yasaklanm ^^t^ r.BÖylece te^ebbüslerin kanuna
kar^^ hile yolu ile rekabeti s ^ n ^ rlay^c^ uygulamalar^ me^ru göstermeleri engellenmek istenmi ^tir.
Ço^ u zaman te^ebbüsler ortak sorunlar ^yla ilgilenmek üzere aralar^ nda tüzel ki^ili^ i olan veya
tüzel ki^ili^ i olmayan birlikler olu ^tururlar.Bu birlikler zaman zaman üyeleri aras ^ nda rekabeti
önleyerek üyelerinin daha fazla kazançlar elde etmelerine hizmet edici .kararlar alabilirler.Bu
gibi kararlar da rekabet sistemine ayk ^ r^d ^ r ve yasaklanm ^^t^ r.
Rekabeti k ^ s ^ tlay^ c^

anla^ malar dikey veya yatay anla ^malar

^eklinde

olabilmektedir.Ayn ^ seviyede yap ^ lan anla ^malara yatay anla^ma denmekte ve bu tür
anla^malar^ n bizatihi rekabeti bozucu etkilerinin oldu ^u kabul edilmektedir.Bu görü ^ten
hareketle madde.^in ikinci f^ kras ^ nda er^ s^jc r:^stlanan rekat^eti s^n ^rlama anla^malar^ örnek
olarak say^ lm ^^ ve bu tür anla^malar^ n bizatihi yasak oldu ^ u vurgulanm ^^t^ r. ^una da dikkat
çekilmelidir bu f^ krada zikredilen örnekler tahdidi de^ il tadadidir.

Rekabeti k^s ^tlay^ c^ anla^malar^ n yasakland ^^^ bir hukuk düzeninde genellikle bu tür
anla^ malar gizli yap ^ lmakta ve bunlar ^ n varl ^^^ n ^ n ispat^ oldukça güç bazen de imkans ^z
olmaktad ^ r. Bu nedenle maddenin üçüncü f^ kras ^ nda belirtilen hallerin varl ^^^ halinde
te^ebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklar ^ karinesi kabul edilmi ^tir. Böylelikle uyumlu eylem
içinde olmad ^ klar^ n ^ ispat yükü ilgili te^ ebbüslere geçirilmi ^ bulunmakta ve ispat güçlü ^ ü
nedeniyle Kanunun i^ lemez hale gelmesinin önlenmesi amaçlanm ^^t^ r." ifadesi yer alm ^^t^ r.
Bu duruma göre 4. maddede belirtilen ve do ^ rudan veya dolayl ^ olarak rekabeti
engelleme, bozma ya da k ^s^tlama amac ^n ^ ^ ta^^yan anla^malar^ n hukuka ayk^ r^ ve yasak
oldu^u, keza bu amaç t2^^ nmasa dahi rekabeti engelleme, bozma ya da k ^s^tlama etkisi
do^ uran yahut do^ urabilme olas ^ l ^^^ bulunan anla ^malar^ n yasakland ^^^ aç^ kt^ r.
Ba^ka bir anlat^ mla, bu tür anla^malar^ n sadece amac ^ n ^ n rekabeti engelleme, bozma
ya da k^s ^tlama olmas ^ bile söz konusu anla^malar ^ n hukuka ayk ^ r^ say^ lmas ^ için yeterli olup,
bu anla^malar sonucunda zararl ^ bir sonucun do^ mu^ olmas ^ ^art de^ildir. Keza, bu
anla^malar yap ^ l ^ rken ve uygulan ^ rken böyle bir amaç ta ^^ nmasa dahi rekabeti engelleme,
bozma ya da k ^ s^tlama etkisinin do^ ma olas ^ l ^^^ n ^ n mevcut olmas ^ bile söz konusu
anla^malar^ n hukuka ayk^ r^ say^ lmas ^ için yeterlidir.
Bu duruma göre, 4054 say^ l ^ Yasan ^ n bu tür anla ^malar^ r^ sadece amac^ n ^ veya
amaçtan ba ^^ ms ^z olarak do^ urabilece^ i sonuçlar^ gözönüne alan bir sistem olu ^turdu^ u
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anla^^ lmaktad ^ r.
Bu itibarla ,dava konusu i ^lemin hukuka uygun olup olmad ^^^ n ^ n irdel
^ikayete konu ^irketlerin belirtilen amaçlara yönelen veya böyle bir sonuç do ^urm
bulunan anla ^maya kat^ l ^ p kat^ lmad ^ klar^ n ^ n belirlenmesi gerekmektedir.
Rekabet Kurulunca yapt^r^ lan ön ara^t^ rma sonucu düzenlenen rapor ve eklerinin
incelenmesinden, Timken f^rmas ^ ile Timken'in dört distribütörilnden biri olan OES aras ^ nda
4054 say^ l ^ Yasan ^ n 4.maddesi anlam ^ nda rekabeti engelleme, bozma ya da k ^s^tlama amac ^ n ^
ta^^yan anla ^ ma veya uyumlu eylemin mevcudiyetini gösteren delil elde edilemedi ^i ve Timken
firmas ^ n ^ n konik makaral ^ rulman pazar^ nda hakim durumda bulunmad ^^^ , bu itibarla ^ikayete
konu olayda 4054 say ^ l ^ Yasan ^ n 6.maddesinin uygulanmas ^ n ^ gerektiren bir durumun söz
konusu ol ^^^ad ^^^

anla^^ ld ^^^ ndan, Timken hakk^ nda soru ^turma aç^ lmas ^ na gerek

bulunmad ^^^ na ili^kin Rekabet Kurulu karar^nda hukuka ayk^ r^ l ^ k göriilmemi^tir.
4054 say ^ l ^ Yasan ^ n 40. maddesinin ilk f^ kras ^ nda "Kurul, re'sen veya kendisine intikal
eden ba^vurular üzerine do^ rudan soru ^turma aç^ lmas ^ na ya da soru^turma aç ^ lmas ^ na gerek
olup olmad ^^^ n ^ n tespiti için önara^t^ rma yap^ lmas ^ na karar verir." kural ^ yer ald ^^^ ndan,
Rekabet Kuruluna ilgililer taraf ^ ndan yap^ lan ba^vurular veya Kurulun bilgisine herhangi bir
^ekilde ula^an bu Yasaya ayk ^ r^ ankaY^^*ta, ':arar ve uygulamalarla ilgili olarak Kurulun
do^ rudan do^ ruya soru ^turma aç^ lmas ^ na karar vermesi ya da soru ^turma aç ^ lmas ^ na gerek
olup olmad ^^^ n ^n tespiti için önara ^t^ rma yap ^ lmas ^ na karar vermesi gerekti^inden, önara^t^ rma
yap ^ lmadan bir te^ebbüs hakk ^ nda soru ^turma aç ^ lmas ^ na gerek bulunmad ^^^ yönünde
Kurulca karar verilmesi mümkün de ^ ildir. Zira madde hükmüne göre Kurul bu konuda ba ^ l ^
yetki içinde olup Kurula takdir yetkisi tan ^ nmam ^^t^ r. Bu itibarla Kurulun önara ^t^ rma
yapt^ rmadan soru^turma aç ^ lmas ^ na gerek bulunmad ^^^ na karar vermesi halinde bunun Yasa
ile öngörülen idari usul kurallar ^ na ayk ^ r^ olaca^^ ku^kusuzdur.
Nitekim madde gerekçesinde de "Genel olarak Kanunun üçüncü k ^sm ^ nda Kurulun
inceleme, ara^t^ rma ve soru ^tum^alar^ nda izleyece^ i usule ili^kin hükümler vaz edilmi ^tir. Bu
çerçevede öncelikle Kurula yap ^ lan her türlü ihbar, ^ikayet ve ba^vuruyu Kurulun mutlaka
de^erlendirmeye almas ^ , ihbar ve ^ikayetlerin ciddi bir ^ekilde ele al ^ nmas ^ amaçlanm ^^t^ r.
Ancak, her ihbar ve ^ikayetin bu Kanunun izleyen maddelerindeki usule tabi olmas ^ halinde
Kurulun alt^ ndan kalk^ lmaz bir yükün alt ^ na sokulmas ^ na ve kimi zaman bo ^ yere zaman ve
mesai harcanmas ^ na neden olacakt^ r. Bu nedenle maddede Kurula yap ^ lan ba^vurular^ n bir
önara ^t^ rmaya tabi tutulmas ^ ve bunun sonucuna göre ya ba ^vurular^ ciddi bulmayarak
soru^turmaya son verilmesi ya da soru ^turman ^ n derinle^tirilerek devam ^ na karar verilmesi
sistemi benimsenmi ^tir" ifadesine yer verilmi ^tir.
Bu itibarla, davac ^ ^irket taraf^ ndan Rekabet Kurumuna verilen ^ikayet dilekçesinde
belirtilen OES Firmas ^ hakk ^ nda önara^t^ rma yapt^ r^ lmadan soru ^turma aç^ lmas ^ na gerek
bulunmad ^^^ yönünde verilen Rekabet Kurulu karar^ nda hukuka uyarl ^ k bulunmamaktad ^ r.
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bölümünün ise iptali gerekti^i dü^ünülmektedir.
TÜRK MILLETI ADINA

^ ^^ „ ^ t-

Hüküm veren Dan ^^tay Onuncu Dairesince gere^i dü^ünüldü:
Dava, davac ^ ^irketin ^ikayeti üzerine hakk^ nda önara^t^ rma yap^ lan Timken Europa
GMBH hakk^ nda soru^turma aç^lmamas ^ na, Original Eguipment Service Ticaret A. ^.hakk^ nda
önara^t^ rma yap ^lmamas^ na ili^ kin olarak Rekabet Kurulunca verilen 10.10.2000 günlü,
00-38/419-235 say ^ l ^ karar^n iptali istemiyle aç ^lm ^^t^ r.
Dosyan ^ n incelenmesinden, hem Koç grubu servis kanallar ^ n ^ n ihtiyac^ n^ kar^^lamak
üzere hem de yedek parca ticaretiyle u ^ra^anlara sat^^ yapmak üzere Timkan Europa GMGH
f^m^as^ ndan r^^lman sat^ n alan Original Eguipment Service Ticaret A. ^. (OES)'nin timken
f^m^as^ n ^ n pazar farkl ^ la^t^ m^as^ n ^ n bir sonucu olarak dü^ük f^yattan ve ve kutusuz olarak
toptan ald ^^^ rulmanlar^ , OES amblemli kutulara koyarak yedek parca piyasas ^ na satmas^
nedeniyle Timken f^rmas ^ ile münhas ^ r olmayan distribütöriük anla^ mas^ bulunan davac^
^irketin yedek parça piyasas ^ na sat^^lann ^ n büyük ölçiide dü ^tü^ ü, bu durumun düzeltilmesi
için timken nezdinde yap ^ lan giri^imlerin ^onaç^uz kald ^^^ , Timkenin bu duruma göz yumdu ^u,
bu konuya ili^kin zarar^ n tazminin istenece ^i yönündeki ihbar^ n Timken'e iletilmesinden sonra
tek tarafl ^ olarak distribütörlük anla ^mas ^ n ^n Timken taraf^ ndan feshedildi^ i belirtilmek suretiyle
^ikayette bulunuldu ^u, Rekabet Kurulunca ise; Timken hakk ^ nda yap ^ lan önara^t^ rma sonucu
düzenlenen rapor de ^erlendirilerek, 4054 say^ l^ Kanunun 4.maddesinir^ anla^ma veya uyumlu
bir eyleme uygulanabilmesi öncelikle en az iki te ^ebbüsün ortak hareketini ve anlay ^^ birli^ini
gerektirdi^i, di^er bir deyi ^le bir anla^man ^ n varl ^^^ ndan bahsedilebilmesi için en az iki
te^ ebbüsün herhangi bir davran ^^ta bulunma ya da bulunmama konusunda f^kir birli^ine
ula^malar^ gerekti^i. oysa olayda OES'in tek tarafl ^ bir uygulamas ^ n ^ n söz konusu oldu^ u, Bu
uygulama sonucunda Timken f^rmas^ nin yedek parça kanal ^n ^ n zarar gördü^ü, Timken yedek
parça kanal ^ çerçevesinde daha pahal ^ya satabilece^i üriinleri daha ucuza satmak durumunda
kald ^^^ di^er yandan, b^i uygulaman ^n Timken f^m^as^ n ^ n kanal baz^nda farkl ^ la^t^ rmaya
dayanan sat^^ sistemine de zarar verdi ^ini, ayr^ca OES'nin Timken rulmanlar ^ n^ kendi kutulari
içerisinde yedek parça piyasas ^ na süm^esi timken markas ^n ^ , marka imaj ^ n ^ ve bilinirli^ ini
olumsuz yönde etkiledi^ini, bu ba^lamda timken, OES f^m^as^ n ^ n ilgili uygulamalar^ n ^ n önüne
geçmek amac^yla birçok giri^imde bulunuldu^u, OES f^rmas ^ n ^ n .yedek parça piyasas ^ndaki
faaliyetlerini, di^er distribütörler ile yapt ^^^ anla^man ^ n ayn ^s^ n ^ bu f^rmayla yaparak
düzenlemek ve di^er distribütörlerin anla ^ma gere^ince uymak durumunda olduklar^ ko^ullara
OES f^rmas^ n ^ n da uymas^ n ^ sa^lamak istemi^ oldu^u, yap^ lan incelemeler çerçevesinde,
Timken Europa fim^as^n^ n iddia edildi^i gibi yedek parça pazar^ nda faaliyet gösteren
distribütörleri aras ^ nda do^rudan bir fiyat ay^ r^ mc^ l ^^^ yapmad ^^^ , ^ikayet konusu olay^ n esas
7

'

T.C.
DANI ^ TAY
ONUNCU DA1RE
^ Esas No : 2001/5532
Kara^ No : 2004/2414

.
,^^^^,^
R•+} y.1,t
^^ : ^ ^`
^ `=^^
-* ^
. r ^..^
^ `• •' . ry^ ^

'l^z^:

itibariyle OES f^rmas^ nm tek tarafl ^ hareketinden kaynakland ^^^ n ^ n anla^^ld ^ 'âü^^^ ^Timfce^.^^'^~
.

Europa f^m^as ^ n ^ n, OES f^rmas^ taraf^ ndan gerçekle ^tirilen uygulamalara yönel ^

^

^ F-

laFak önl^^^h'^'

alma giri^ imlerinde bulunmas ^ bu uygulamalara pasif olarak izin vermek ya da göz yummak
niyetinde olmad ^^^ n ^ n göstergesi oldu^ u bu nedenlerle 4054 say ^ l ^ Kanun'un 4.maddesi
anlam ^ nda bir anla ^man ^ n varl ^^^ ndan sSz etmenin mümkün olmad ^^^ sonucuna ula ^^ ld^^^ , öte
yandan, 4054 say ^ l ^ Kanun'un 6.maddesi uygulamas ^ n ^ n öncelikle ilgili üriin pazar ^ nda bir
hakim durumun varl ^^^ n ^ gerekli k^ lmaktad ^ r. Hakim dun^ mun varl ^^^ n ^ n ortaya konulmas ^ndan
sonra hakim durumda olan te ^übbüsün bu konumdan do ^ rudan ve aktif olarak ç ^ kar ya da
fayda sa^lad ^^^ bir f^il gerçekle^tirmi^ olmas ^ gerekdi^i yap^ lan inceleme ve tespitler
çerçevesinde Timken f^rmas ^n ^ n gerek genel olarak rulman pazar ^ nda gerekse özel olarak
konik makar^l ^ rulman pazar^ nda, Türkiye pazar ko ^ullar^ çerçevesinde hakim durumda
olmad ^^^ n ^ n anla ^^ ld ^^^ , ^ikayet konusu olaylar^ n Timken f^ m^as ^ n ^n do^rudan bir f^ilinden de^il
OES f^ rmas^ n ^ n tek tarafl ^ tasam^fundan kaynakland ^^^ , bu ba^ lamda Timken f^m^as^ n ^ n
6.madde anlam ^nda herhangi bir ihlal gerçekle ^tirdi^ ini iddia etmenin mümkün olamayaca ^^
sonucuna ula^^ ld ^^^ , ayr^ca, önara^t^ m^a rapon^ nda yer verilen OES'in ilgili pazarda al ^c^ olarak
hakim dun^ mda olup olmad ^^^ n ^ n incelenmesi hususunda; pazarda çok say ^da sa^lay^c^ ve bu
sa^lay^c^ lar^ n münhas ^ r olmayan çok sa;^^^+a da^ ^t^c^ lan bulunmas ^ , ayn ^ ^ekilde Timken'in de
OES d ^^^ nda dört da^^t^c^ s^n ^ n daha bulunmas ^ , OES'in Koç Grubu'nun servis kanallar ^ na
da^^t^ m yap^yor olmas ^ na ra^men, Timken'in ayn ^ gruba ba^l^ Ford'un servis kanal ^ na yap ^ lan
sat^^larda bir anla^ ma ile OES'i devreden ç ^ kartabilmesi, Timken'in OES"in dü ^ük f^yatla
kutusuz olarak ald ^^^ ürünleri kutulay ^ p satmas^ n ^ n tSnüne geçebilmek için önlemler alabilmesi
ve Koç Grubunun OES kanal ^ na sunulmak üzere sat ^lanlar hariç di^ er ürünlerin söz konusu
te^ebbüse di^er da^^t^c^ larla ayn ^ f^yatla sat^ lmas ^ gibi unsurlar dikkate al ^ narak söz konusu
pazar^ n bugünkü yap ^s ^ nda OES'in hakim durumda olmad ^^^ sonucuna var^ ld ^^^ ," gerekçesiyle
iddiaya konu yedek parça pazar ^ nda OES f^rmas ^ ile Timken Europa GmbH'in di ^er
distribütörleri aras ^ndaki f^yat ve sat^^ ^ ko^ullar^ ndaki farkl ^ l ^ klar^ n, OES f^rmas ^ n ^ n tek tarafl^
davran ^^lar^ sonucunda meydana geldi^ ine ve Timken Europa GmbH ile OES aras ^ndaki bir
anla^ madan ya da uyumlu eylemden kaynaklanmad ^^^ na; davac ^ ^irketin stizle^mesinin
Timken Europa GmbH taraf^ ndan gerekçesiz de^il distribütörlük anla^ mas^ n ^ n ilgili maddeleri
uyar^ nca feshedildi^ine; 4054 say^ l ^ Kanunun 6.maddesi bak ^ m ^ ndan jerek genel olarak
rulman pazar^ nda gerekse özel olarak konik makaral ^ rulman pazar^ nda Timken Europa GmbH
flm^as ^ n ^ n hakim durumda olmad ^^^ ndan bahisle Timken Euroa . GmbH ve Timken Europa
GmbH Istanbul irtibat bürosunun 4054 say ^ l ^ Kanunun 4. ve 6.maddelerini ihlal etmedi ^ine ve
haklar^ nda bir soru^turma aç ^lmas^na. gerek bulunmad ^^^ na ve Original Eguipment Services
(OES) f^rmas ^ n ^ n pazarda f^yat, arz, üretim ve da^^t^ m miktan gibi ekonomik parametreleri
belirleyebilme gücüne sahip olmad ^^^ndan bahisle haklar^ r^da önara^t^ m^a aç^ lmas ^n ^ n
gerekmedi^i yolunda karar verildi^i anla^^ lmaktad ^r.
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Dava dosyas ^na ekli 3.10.2000 gün, D.3/2-Y.T.-00 15 say^ l ^ 8nara^t^m^a
eklerinin incelenmesinden ^ikayete konu ^irketlerin 4054 say^ l ^ Yasan ^n 4.
belirtilen amaçtara yönelik veya böyle bir sonuç do^ ruma olas ^ l^^^ bulunan bir
kat^ lmad ^klar^ sonucuna var^ld^^^ ndan karar^ n Timken Europa GmbH hakk ^ nda so
aç^ lmamas^ na ili^kin k^sm^nda hukuka ayk^r^l^k bulunmamaktad ^r.
4054 say^ l ^ Yasan ^n 40.maddesinin ilk f^ kras^ nda "Kurul, re'sen veya kendisine intikal
eden ba^vurular üzerine do^rudan soru^turma aç^ lmas^ na ya da soru^turma aç^ lmas^ na gerek
olup olmad ^^^ n ^ n tespiti için 8nara^t^ rma yap ^ lmas ^ na karar verir." kural ^ yer ald^^^ndan,
Rekabet Kuruluna ilgililer taraf ^ndan yap^lan ba^vun^ lar veya Kurulun bilgisine herhangi bir
^ekilde ula^ an bu Yasaya ayk^ r^ anla^ ma, karar ve uygulamalarla ilgili olarak Kurulun
do^ rudan do^ruya soru^turma aç^ lmas ^ na karar vermesi ya da soru^turma aç^ lmas^ na gerek
olup olmad ^^^ n ^ n tespiti için önara^t^m^a yap^ lmas ^na karar vermesi gerekti^ inden, önara^t^rma
yap^ lmadan bir te^ebbüs hakk^ nda soru^turma aç ^tmas^ na gerek bulunmad ^^^ yönünde
Kurulca karar verilmesi mümkün de ^ildir. Zira madde hükmüne göre kun ^l bu konuda ba ^l ^
yetki içinde olup Kurula takdir yetkisi tan ^ nmam ^^t^ r: bu itibarla Kurulun önara^t^rma
yapt^ rmadan soru^ turma aç^ lmas^ na gerek ht^l^^r.mad ^^^ na karar vermesi halinde bunun Yasa
ile öngörülen idari usul kurallar ^ na ayk^r^ olaca^^ ku^kusuzdur.
Nitekim madde gerekçesinde de "Genel olarak Kanunun üçüncü k ^sm ^ nda Kurulun
inceleme, ara ^t^ rma ve soru ^turmalar^ nda izleyece^i usule ili^ kin hükümler vaz edilmi ^tir. bu
çerçevede öncelikle Kurula yap ^ lan her türlü ihbar, ^ikayet ve ba^vuruyu Kurulun mutlaka
de^erlendirmeye almas ^ , ihbar ve ^ikayetlerin ciddi bir ^ekilde ele al ^ nmas^ amaçlanm ^^t^ r.
Ancak, her ihbar ve ^ ikayetin bu kanunun izleyen maddelerindeki usule tabi olmas ^ halinde
Kurulun alt^ ndan kalk^lmaz bir yükün alt^ na sokulmas^ na ve kimi zaman bo^ yere zaman ve
mesai harcanmas ^na neden olacakt^ r. Bu nedenle maddede Kurula yap ^ lan ba^vurular^ n bir
önara^t^ rmaya tabi tutulmas ^ ve bunun sonucuna göre ya ba ^vurular^ ciddi bulmayarak
soru^turmaya son verilmesi ya da soru^tum^an ^ n derinle^tirilerek devam ^ na karar verilmesi
sistemi benimsenmi ^tir" ifadesine yer verilmi ^tir.
Bu itibarla, davac ^ ^irket taraf^ ndan Rekabet Kurumu'na verilen ^ikayet dilekçesinde
belirtilen OES f^rmas ^ hakk^ nda 8nara^t^ m^a yap ^lmas ^ gerekmekte ise de, Timkan Europa
hakk ^ nda yap^ lan önara^t^ rma raporu ve eklerine göre OES'in de 4054 say ^ l ^ Yasan ^ n arad ^^^
anlamda bir ihlali bulunmad ^^^ sonucuna ula^^ld ^^^ ndan Rekabet Kurulu Karar^ n ^ n OES'e ili^kin
k^sm ^ sonucu itibariyle hukuka uygun göriilmü ^tür.
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Aç^ klanan nedenlerle

davan ^ n reddine^ yarg ^ lama giderinin

davac^

üzerinde

b ^ rak^ lmas ^ na, daval ^ idare vekili için Avukatl ^ k Asgari Ücret Tarifesi uyar ^ nca 300.000.000.- lira
vekalet ücretinin davac ^dan al^ narak daval ^ idareye verilmesine , 10.3.2004 tarihinde
oybirli^ iyle karar verildi.

Ba^ kan Üye Üye Üye Üye
Zafer Ali Ahmet Orhun K^ rdar
KANTARCIO ^LU

ÖZTÜRK BA^PINAR

^K/6.5.2004
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