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DAVANIN OZETt

: Davaci sirketinde aralannda bulundugu pilic eti uretiminde

faaliyet gosteren sirketler hakkinda 4054 sayill Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 4.
maddesi uyannca baslatilan sorusturma kapsammda, talep edilen bilgileri Kuruma temin
etmemesi nedeniyle Rekabet Kurulu'nun 13.03.2019 tarih ve 19-12/155-70 sayih Karan ile
4054 sayih Kanun'un 16. maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi uyannca davaci sirkete
379.750,29.-TL idari para cezasi verilmesine iliskin islemin; hukuka aykin oldugu, sirketin

kayyim'olarak atanan TMSF'nin gorevlendirdigi Yonetim Kurulu tarafindan yonetildigi,

Ankara 15. Agir Ceza Mahkemesi'nin 09.05.2019 tarih ve E:2018/202 sayih karan ile

sirketin musaderesine karar verildigi, davah idare yetkililerince 2017 yih icerisinde yerinde

yapilan inceleme ve denetleme sirasinda sirket yetkilileri tarafindan, gorevli ki§ilere gerekli
kolayhgin saglandigi, talep edilen tiim beige ve bilgilerin kendilerine sunuldugu, davah
idarenin §irketin turn bilgilerine vakif oldugu ileri suriilerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN OZETI : Davaci sirketinde aralannda bulundugu sirketler hakkinda

ba§latilan sorusuirma kapsammda talep edilen bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi
nedeniyle 4054 sayih Kanun kapsammda verilen para cezasmin hukuka uygun oldugu ileri
suriilerek davanin reddi gerektigi savunulmaktadir.
TURK MiLLETI ADINA

Kararveren Ankara 6. Idare Mahkemesi'nce isingeregi goru§uldu:

Dava; davaci §irketinde aralannda bulundugu pilic eti uretiminde faaliyet gosteren
sirketler hakkinda 4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 4. maddesi uyannca
baslatilan sorusturma kapsammda, talep edilen bilgileri Kuruma temin etmemesi nedeniyle
Rekabet Kurulu'nun 13.03.2019 tanh ve 19-12/155-70 sayih Karan ile 4054 sayih Kanun'un
16. maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi uyannca davaci sirkete 379.750,29.-TL idari para
cezasi verilmesine iliskin islemin iptali istemiyle acilmisUr.

4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 1. maddesinde, Kanun'un
amacimn, mal ve hizmet piyasalanndaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kisitlayici

anlasma,'karar ve uygulamalan ve piyasaya hakim olan tesebbuslerin bu hakimiyetlerim
kotiiye kullanmalarini onlemek, bunun icin gerekli duzenleme ve denetlemeleri yaparak
rekabetin korunmasim saglamak oldugu belirtilmis; 2. maddesinde, Turkiye Cumhunyeti

sinirlan i?inde mal ve hizmet piyasalannda faaliyet gosteren ya dabu piyasalan etkileyenher
turlu tesebbusiin aralannda yaptigi rekabeti engelleyici, bozucu ve kisitlayici anlasma,

uygulama ve kararlar ile piyasaya hakim olan tesebbuslerin bu hakimiyetlerim kotuye

kullanmalan ve rekabeti onemli olciide azaltacak birlesme ve devralma niteligindeki her turlu
hukuki islem ve davramslar, rekabetin korunmasma yonelik tedbir, tespit, duzenleme ve

denetlemeye iliskin islemlerin bu Kanunun kapsamina girecegi hiikme baglanmis; 3.
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maddesinde ise, rekabet; mal ve hizmet piyasalanndaki tesebbiisler arasinda ozgiirce
ekonomik kararlar verilebilmesini saglayan vans olarak tammlanmistir.

Amlan Kanunun "Bilgi isteme" baslikh 14. maddesinde; "Kurul, bu Kanunun

kendisine verdigi gorevleri yerine getirirken, gerekli gordugu her turlu bilgiyi turn kamu
kurum ve kuruluslanndan, tesebbiislerden ve te§ebbiis birliklerinden isteyebilir. Bu

makamlar, tesebbiisler ve tesebbiis birliklerinin yetkilileri istenen bilgileri Kurulun

belirleyecegi siire icinde vermek zorundadir." kuralma, "Yerinde inceleme" baslikh 15.
maddesinde; "Kurul, bu Kanunun kendisine verdigi gorevleri yerine getirirken gerekli

gordugii hallerde, te§ebbus ve tesebbiis birliklerinde incelemelerde bulunabilir.
Bu amacla te§ebbiislerin veya tesebbiisbirliklerinin:

a) Defterlerini, her turlu evrak ve belgelerini inceleyebilir ve gerekirse suretlerini
alabilir,

b) Belirli konularda yazih veya sozlii aciklama isteyebilir,

c) Tesebbuslerin her turlu mal varhgina iliskin mahallinde incelemeler yapabilir.
inceleme, Kurul emrinde cahsan uzmanlar tarafindan yapihr. Uzmanlar incelemeye

giderken yanlannda incelemenin konusunu, amacini ve yanhs bilgi verilmesi halinde idari
para cezasi uygulanacagim gosteren bir yetki belgesi bulundururlar.

ilgililer istenen bilgi, beige, defter ve sair vasitalann suretlerini vermekle yukiimludur.
Yerinde incelemenin engellenmesi veya engellenme olasihginin bulunmasi durumunda sulh
ceza hakimi karan ile yerinde inceleme yapihr." kuralma, "Idari Para Cezasi" baslikh 16.
maddesinde; +Kurul, tesebbiis niteligindeki gercek ve tiizel kisiler ile tesebbiis birlikleri veya
bu birliklerin iiyelerine;

a) Muafiyet ve menfi tespit basvurulan ile birlesme ve devralmalar icin izin
basvurulannda yanhs yada yaniltici bilgi veya beige verilmesi,

b) Izne tabi birlesme ve devralmalann Kurul izni olmaksizm gerceklestirilmesi,
c) Kanunun 14 ve 15 inci maddelerinin uygulanmasinda eksik, yanhs ya da

yaniltici bilgi veya beige verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen siire icinde ya da
hie verilmemesi,

d) Yerinde incelemenin engellenmesi yadazorlastinlmasi,

hallerinden (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenler icin tesebbiisler ile te§ebbus
birlikleri veya bu birliklerin uyelerinin karardan bir onceki mali yil sonunda olusan veya

bunun hesaplanmasi miimkiin olmazsa karar tarihine en yakin mali yil sonunda olusan ve
Kurul tarafindan saptanacak olan yilhk gayri safi gelirlerinin binde bin oramnda, (d)
bendinde belirtilenler i?in ise aym sekilde saptanacak olan gayri safi gelirlerinin binde be§i
oramnda idari para cezasi verir. Ancak bu esasa gore belirlenecekceza onbin Turk Lirasmdan
az olamaz. Bu fikramn (b) bendine gore idari para cezasi birlesme islemlerinde taraflann
herbirine, devralma islemlerinde ise sadece devralana verilir..." kuralma, "Delillerin

Toplanmasi ve Taraflann Bilgilendirilmesi" baslikh 44. maddesinde; "Kurul adina hareket
eden ve Kurul tarafindan belirlenip, gorevlendirilen raportorlerden olusan bir heyet,
sorusturma safhasmda bu Kanunun 14 iincii maddesinde diizenlenen bilgi isteme ve 15 inci

maddesinde diizenlenen yerinde inceleme yetkilerini kuUanabilir. Belirlenen bu siire icinde

liizum gordiikleri evrakin gdnderilmesini ve her turlu bilginin verilmesini taraflardan ve ilgih
diger yerlerden isteyebilir. Kurulun sorusturma safhasmda, bu Kanunu ihlal ettigi iddia edilen
ki§i veya kisiler, karan etkileyebilecek her turlu bilgi ve delili her zaman Kurula
sunabilirler..." kuralma yer verilmistir.
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4054 sayih Kanunun yukanda metnine yer verilen 14., 15. ve 44. maddelerinde;
Rekabet Kurulu'na bir sorusturmayi aydinlatabilmek icin bilgi isteme ve yerinde inceleme

yetkisi verildigi, bu inceleme sirasinda her tiirlii bilgi ve belgenin incelenebilecegi ve
suretlerinin almabilecegi, aynca bilgi veya belgelerin belirlenen siire icinde verilmesini ilgili
tesebbiislerden talep edebilecegi, talep edilen bilgi ve belgelerin belirlenen siire icinde veya
hie verilmemesi halinde ise tesebbiisler hakkinda idari para cezasi verileceginin kurala
baglandigi goriilmektedir.

Dava dosyasimn incelenmesinden, davaci sirketinde aralannda bulundugu pilic eti
uretiminde faaliyet gosteren sirketler hakkinda 4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 4. maddesinin ihlali gerekcesiyle baslatilan sorusturma kapsammda, davaci sirkette

26.07.2017 tarihinde yerinde inceleme yapildigi veyerinde inceleme sirasmda diizenlenip, bir
nushasi da davaci §irket yetkilisine birakilan "Yerinden inceleme vc Bilgi isteme Tutanagi"
ile tutanakta yer verilen bir takim bilgilerin sirketin birinci yazih savunmasi ile birlikte
Kuruma gonderilmesinin istenildigi, aynca inceleme sirasinda 30 gun icinde yazih savunma
verilmesini iceren 21.07.2017 tarih ve 9362 sayih "Sorusturma Bildiriminin" dedavaci sirket

yetkilisine elden teslim edildigi, talep edilen bilgilerin Kuruma verilmemesi nedeniyle
Rekabet Kurulu'nun 13.03.2019 tarih ve 19-12/155-70 sayih Karan ile 4054 sayih Kanun'un

16. maddesinin birinci fikrasinin ( c) bendi uyannca davaci sirkete 379.750,29.-TL idari

para cezasi verilmesine iliskin dava konusu islemin tesis edildigi, bakilan davamn da bu
islemin iptali istemiyle acildigi anlasilmaktadir.

Uyusmazhkta, yukanda metnine yer verilen mevzuatin dosya kapsami ile birlikte
degerlendirilmesinden; 4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 4. maddesi
uyannca baslatilan sorusturma kapsammda, davaci sirkette yapilan yerinde inceleme
sirasinda yazih olarak istenen ve tutanaga baglanan bilgi ve belgelerin, sirketin yazih
savunmasi ile birlikte Kuruma gonderilmesinin davaci sirket yetkilisine elden teblig edildigi,
davaci sirketin ise talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma gondermedigi anlasildigindan, 4054

sayih Kanunun 16. maddesinin birinci fikrasinin ( c) bendi uyannca davaci sirkete idari para
cezasi verilmesine iliskin dava konusu islemde hukuka aykinhk bulunmamaktadir.
Aciklanan nedenlerle, davamn reddine, asagida dokiimii yapilan 181,15.-TL

yargilama giderinin davaci iizerinde birakilmasina, AAUT uyannca belirlenen 1.700,00.-TL
avukathk ucretinin davacidan ahnarak davah idareye verilmesine, artan posta iicretinin
karann kesinlesmesinden sonra davaciya iadesine, karann tebligini izleyen gunden itibaren

30 giin icerisinde Ankara Bolge Idare Mahkemesi'ne istinaf yolu acik olmak iizere,
23/06/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
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YARGILAMA GIDERLERI

Ba§vurma Harci

44,40 TL

Karar Harci

44,40 TL

6,40 TL

Vekalet Harci

85,95 TL

Posta Gideri

ve Dosya Bedeli
TOPLAM

:

181,15 TL
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