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DAVANIN QZETI

:Davaci §irket tarafindan,sahibi oldugu 4 ilacin (Imbruvica, Zytiga, Stelera,

Darzalex) dagitimi icin 9 ecza deposu ile nicel secici dagitici sistemi kurmak icin imzalanmasi planlanan

Be§eri ilac Depo Satis, S6zle§mesi'nin oncelikle grup muafiyetinden yararlandiginin tespit edilmesi
mumkiin olmamasi halinde ise s6zle§meye bireysel muafiyet taninmasina yonelik 24/06/2019 tarihinde
yapilan ba§vurunun; sozle§meye konu uriinlerin pazar paylan son uc yil icin ciro bazinda %40 e§iginin
altinda kalmakla birlikte sozle§meye konu iiriinler icin getirilmek istenen secici dagitim sisteminin be§eri
ilac piyasasi icin gecerli olmadigi,sozle§me konusu iiriinlere benzer 90k sayida urun oldugu icin dagitici
seciminde dayanilan o^iitlerin soz konusu dort iiriiniin ozelligi ile aciklanamayacagi, 2002/2 sayili
Teblig'in 4/b maddesine gore munhasirlik ve secici dagitim sistemi soz konusu olmadigi gerekcesiyle
grup muafiyeti tespiti yapilamayacagi. imzalanmasi planlanan sozle§menin 7.maddesi ile kurgulanan
sistemin esasen secici dagitim sistemi olarak kabul edilemeyecegi, bu madde ile getirilen kisitlamanin
hizmet ettigi etkinlik arti§i ve fayda olmadigi, yalnizca dagiticilann yeniden satisjanna zorunlu olandan
daha kisitlayici bir miidahale getirdigi gerekcesiyle bireysel muafiyet taninmamasina yonelik Rekabet
Kurulu'nun 03/09/2020 tarihve 20-40/553-249 sayili karannin; Dikey Anla§malara Iliskin Kilavuz'da
acikca belirtildigi iizere te§ebbiisler tarafindan ongoriilen nicel veya nitel secici dagitim sistemlerine konu

iiriinlerin pazar payi % 40'in altinda yer aliyorsa muafiyet degerlendirmesi "iiriiniin niteligine"
bakilmaksizin yapilmasi gerektigi, dava konusu i§lem ile ba§vuruya konu iiriinlerin pazar payinin %40'm
altinda kaldigi tespit edildikten sonra ba^vuruya konu uriinlerin se?ici dagitimsistemine nitelik itibariyle
uyumlan incelenmi§, akabinde ise iiriinlerin niteliginin secici dagitim sistemini gerektirmeyeceginden
bahisle ba§vuruya konu sozle§meye muafiyet tamnmadigi, davali idarenin mevzuati ve kendi gecmis
ictihatlari ile celi§tigi, davali idareye sunulan veriler ile ba§vuruya konu sistemin uygulanmasi ile birlikte
tiiketici refahi bakimindan herhangi bir azalmaninsoz konusu olmayacagi,hatta eczanelerin eski diizene
gore ilgili iiriinlere daha hizh ve efektif birsekilde ula§im saglayacagi, ba§vuruya konu dagitim sistemine
izin verilmezse soz konusu 4 urun bakimindan urun bulunabilirliginin ciddi bir tehlike altinda oldugu

iddialanyla hukuka aykin oldugundan bahisle iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN QZETI : Dikey Anla§malara ili§kin Kilavuz hiikiimleri uyannca uruniin niteliginin
secici dagitim sistemi gerektirip gerektirmedigi hususunu denetlemenin Kururun yetki ve gorev alaninda
oldugu, basvuru konusu dortiiriiniin belirtilen ozellikleri itibanyla istisna te§kil etmedigi, bunlara benzer
nitelikte cok sayida iiriin bulundugu, tabi oldugu dagitima ili§kin yasal diizenlemeler yoniiyle de bu
ila9lann piyasadaki digeriiriinlerden farkhla§madigi salt paralel ihracatin onlenmesine yonelik neden ile
iiriinlerin secici dagitim sistemine konu edilmeleri makul olmadigi gibi paralel ihracatin onlenmesinde
tek yolun secici dagitim sistemi olmadigi, ilac piyasasinda iiriinleri nihai tiiketicilere sunanlann eczaneler
oldugu 6197 sayili Kanun ile eczacilik bir saghk hizmeti olarak tammlanmis, ve eczaneacmak i?in belirli

§artlar getirilmi§ olup tiiketici sagligini dogrudan etkileyen ilaclarin, dogru bir §ekilde, bu alanda yetkin
1
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kisilerce temin edilmesi oldugu acik oldugundan ayni faydamn toptan seviyesindeuygulanacak bir secici
dagitim sistemi ile elde edilip edilemeyecegi noktasinda, ikna edici gerekceler bulunmadigi gibi
davacinin bu yonde somut bir degerlendirme sunmadigi, secici dagitim sistemi genellikle otomobil,
kozmetik ve dayamkli tiiketim mallan gibi iiriinler icin uygulandigi, davaci tarafindan belirlenen depo
kriterlerini karsjlayan ba§kaca depolar da bulundugu, Tiirkiye Ilac ve Tibbi Cihaz Kurumu'nun "ilaclarin
Piyasada Bulunabilirligi Hakkindaki Genelge" ile ithal uriinlerin iilkemizde bulunurlugunun saglanmasi
acismdan paralel ticaretin engellenmesine yonelik diizenleme yaptigi kaldi ki sozle§menin 8.maddesi ile
yurt di§ina sati§a yonelik yasak getirildtgi gozetildiginde sozle§menin 7.maddesi ile getirilen sistem
di§indaki depolara ilisjcin satis, yasagina dair diizenlemenin ilaclarin Tiirkiye'de bulunurlugunun
saglanmasi icin elzem olmadigi, tesis edilen isjemin hukuka uygun oldugu, davanm reddi gerektigi
savunulmaktadir.
TURK MILLETI ADINA

Karar veren Ankara 13. idare Mahkemesi'nce onceden belirlenen 25/04/2022 tarihinde yapilan
duru§maya davaci vekili Av. Re§it Giirpinar'in ve Av.Hazar Ba§ar'in, davali idare vekili Av. Pelin
Erdogan'in geldigi goriilerek, taraflara usuliine uygun olarak soz verilerek duru§ma gercekle§tirildikten
soma geregi g6rii§iildu:
4054 Sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un "Rekabeti Smirlayici Anla§ma, Uyumlu
Eylem ve Kararlar" ba§likh 4.maddesinde "Belirli bir mal veya hizmet piyasasinda dogrudan veya
dolayh olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kisitlama amacini ta§iyan veya bu etkiyi doguran yahut
dogurabilecek nitelikte olan te§ebbiisler arasi anla§malar, uyumlu eylemler ve te§ebbiis birliklerinin bu
tiir karar ve eylemleri hukuka aykin ve yasaktir.Bu nailer, ozellikle §unlardir: a) Mal veya hizmetlerin
alim ya da satim fiyatinin, fiyati olu§turan maliyet, kar gibi unsurlar ile her tiirlii ahm yahut satim
§artlarinin tesbit edilmesi, b) Mal veya hizmet piyasalannin b6lii§iilmesi ile her tiirlii piyasa
kaynaklannin veya unsurlannin payla§ilmasi ya da kontrolii, c) Mal veya hizmetin arz ya da talep
miktannin kontrolii veya bunlann piyasa di§mda belirlenmesi, d) Rakip te§ebbuslerin faaliyetlerinin
zorla§tinlmasi, kisitlanmasi veya piyasada faaliyet gosteren tesebbiislerin boykot ya da diger
davranislarla piyasa di§ina 9ikartilmasi yahut piyasaya yeni gireceklerin engellenmesi, e) Miinhasir

bayilik hari9 olmak iizere, e§it hak, yiikiimliiliik ve edimler icin e§it durumdaki ki§ilere farkh §artlarin
uygulanmasi, f) Anla§manm niteligi veya ticari teamiillere aykin olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte
diger mal veya hizmetin satm alinmasinin zorunlu kilinmasi veya araci te§ebbiis durumundaki alicilann
talep ettigi bir malm ya da hizmetin diger bir mal veya hizmetin de ahci tarafindan te§hiri §artina
baglanmasi ya da arz edilen bir mal veya hizmetin tekrar arzma ili§kin §artlann ileri suriilmesi, bir
anla§manm varligmin ispatlanamadigi durumlarda piyasadaki flyat degi§melerinin veya arz ve talep
dengesinin ya da te§ebbuslerin faaliyet bolgelerinin, rekabetin engellendigi, bozuldugu veya kisitlandigi
piyasalardakine benzerlik gostermesi, te§ebbuslerin uyumlu eylem icinde olduklannakarine te§kil eder.
Ekonomik ve rasyonel gerceklere dayanmak ko§uluyla taraflardan her biri uyumlu eylemde
bulunmadigini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir." hukmiine, "Muafiyet" ba§likli 5.maddesinde "

(Degi§ik birinci fikra: 16/6/2020-7246/1 md.) A§agida belirtilen ?artlann tamammm varligi halinde,
te§ebbusler arasi anla§ma, uyumlu eylem ve te§ebbiis birligi kararlan 4 iincii madde hiikiimlerinin
uyguianmasindan muaftir: a) Mallarm uretim veya dagitimi ile hizmetlerin sunulmasmda yeni gelisme ve
iyile§melerin ya da ekonomik veya teknik geli§menin saglanmasi, b) Tiiketicinin bundan yarar saglamasi,
c) Ilgili piyasamn onemli bir bdliimunde rekabetin ortadan kalkmamasi, d) Rekabetin (a) ve (b)
bentlerindeki amaclann elde edilmesi i?in zorunlu olandan fazla sinirlanmamasi. (Ek ikinci
fikra: 16/6/2020-7246/1 md.) ilgili te§ebbiis veya tesebbus birlikleri, 4 iincii madde kapsamindaki
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anla§ma, uyumlu eylem veya te§ebbus birligi karannin muafiyet §artlanni ta§idigmin Kurul tarafindan
tespit edilmesi amaciyla Kuruma basvuruda bulunabilir. (Degisik fikra: 2/7/2005-5388/1 md.) Muafiyet
belirli bir siire icin verilebilecegi gibi, muafiyetin verilmesi belirli §artlann ve/veya belirli
yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesine baglanabilir. Muafiyet kararlan anlasmanin ya da uyumlu eylemin
yapildigi veya te§ebbiis birligi karannin ahndigi yahut bir ko§ula baglanmi§sa ko§ulun yerine getirildigi
tarihten itibaren gecerlidir. Kurul, birinci fikrada gosterilen §artlann gercekle§mesi halinde, belirli
konulardaki anla§ma tiirlerine bir grup olarak muafiyet tamnmasmi saglayan ve bunlarin §artlarim
gosteren tebliglercikarabilir." hiikmiine, "Muafiyet ve Menfi Tespit Kararlarmm Geri Alinmasi" basjikli
13.maddesinde "Asagidaki hallerde muafiyet ve menfi tespit kararlan geri almabilir ya da taraflann
belirli davramsjan yasaklanabilir: a) Karann alinmasina esas te§kil eden herhangi bir olayda degi§iklik
olmasi, b) Karara baglanan §artlann veya yiikiimliiliiklerin yerine getirilmemesi,c) Karann soz konusu
anla§ma hakkinda yanhs, veya eksik bilgiye dayanarak verilmis, olmasi.Geri alma karan (a) bendinde
degi§ikligin oldugu tarihten, diger hallerde ise muafiyet veya menfi tespit karannin verildigi tarihten
itibaren gecerlidir. (c) bendinde belirtilen yanhs. ve eksikligin ilgili te§ebbusiin hilesi veya kasti ile
gercekle§mesi halinde karar hie ahnmamis, sayihr." hiikmiine yer verilmi§tir.

2002/2 sayili Dikey Anla§malara lli$kin Grup Muafiyeti Tebligi'nin "Kapsam" ba§hkli
2.maddesinde "Uretim veya dagitim zincirinin farkh seviyelerinde faaliyet gosteren iki ya da daha fazla
te§ebbiis arasinda belirli mal veya hizmetlerin ahmi, satimi veya yeniden satimi amaciyla yapilan
anlasmalar -dikey anlasmalar- bu Tebligde belirtilen ko§ullan tasimasi kaydiyla, Kanunun 4 iincii
maddesindeki yasaklamadan Kanunun 5 inci maddesinin iiciincii fikrasina dayamlarak grup olarak muaf
tutulmustur. (Degisjk: 2021/4 sayili Rekabet Kurulu Tebligi; RG- 05.11.2021, 31650) Bu Teblig ile
saglanan muafiyet, saglayicimn dikey anla§ma konusu mal veya hizmetleri sagladigi ilgili pazardaki
pazar payimn %30'u a§mamasi durumunda uygulamr. (Degisik: 2021/4 sayili Rekabet Kurulu Tebligi;
RG- 05.11.2021, 31650) Tekahciya saglama yukiimliiliigu iceren dikey anla§malarda muafiyet, alicimn
dikey anlasma konusu mallan ve hizmetleri aldigi ilgili pazardaki paymm %30'u asraamasi ko§uluyla
uygulamr." diizenlemesine,"Anla$inalari Grup Muafiyeti Kapsami Di$ina ^ikaran Sinirlamalar"
ba§likh 4.maddesinde "A§agida sayilan, rekabeti dogrudan veya dolayh olarak engelleme amaci ta§iyan

simrlamalan iceren dikey anla§malar bu Teblig ile tamnan muafiyetten yararlanamaz. a) Ahcmm
kendi sati§ fiyatim belirleme serbestisinin engellenmesi. $u kadar ki; taraflardan herhangi birinin baskisi
veya te§vik etmesi sonucu sabit veya asgari sati§ fiyatina donii§memesi ko§uluyla, saglayicimn azami
satis fiyatim belirlemesi veya sati§ fiyatim tavsiye etmesi miimkiindiir. b) A§agidaki haller di§inda,
ahcmm sozle§me konusu mal veya hizmetleri satacagi bolge veya mii§terilere ili§kin kisitlamalar
getirilmesi.

1) Alicimn mii§terilerince yaptlacak sati§lan kapsamamasi kaydiyla, saglayici tarafindan kendisine
veya bir aliciya tahsis edilmi§ miinhasir bir bolgeye ya da miinhasir mu§teri grubuna yapilacak aktif
satisjann kisitlanmasi,

2) Toptanci seviyesinde faaliyet gosteren alicimnson kullanicilara yonelik sati§lannin kisitlanmasi,
3) Bir secici dagitim sistemi uyelerinin yetkili olmayan dagiticilara sati§ yapmalarmin
kisitlanmasi,

4) Birle§tirilmek amaciyla tedarik edilen parcalann sozkonusu olmasi halinde, ahcmm bunlan
iiretici konumundaki saglayicimn rakiplerine satmasinin kisitlanmasi.

c) Secici dagitim sisteminde, bir sistem iiyesinin yetkili olmadigi yerde faaliyet gostermesinin
yasaklanmasi hakki sakh kalmak kaydiyla, perakende seviyesinde faaliyet gosteren sistem uyelerinin son
kullanicilarayapacaklan aktif veya pasif sati§lann kisitlanmasi.

d) Secici dagitim sisteminde, sistem uyelerinin kendi aralanndaki alim ve satimin engellenmesi.
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e) Parcalann birle§tirilmesi ile olu§turulan mallarm soz konusu olmasi halinde, bu parcalan satan
saglayici ile birle§tiren ahci arasindaki anla§malarda, saglayicimn bu parcalan son kullanicilara veya
mallann bakimi ya da onanmiyla ahci tarafindan yetkilendirilmemis. tamircilere yedek parca olarak
satmasinin yasaklanmasi" diizenlemesine yer verilmi§tir.

Yukanda hiikiimlerine yer verilen Teblig uyannca yayimlanan Dikey Anla§malara ili§kin
Kilavuz'un "Anla§malan Grup Muafiyeti Di§ina pkaran Sinirlamalar" basjikh 2.b61umiintin "2.3 Secici
Dagitim Sistemler" ba§hkh maddesinde "(36) Teblig'in 4. maddesinin birinci fikrasmin (c) bendinde
belirtildigi iizere, secici dagitim sistemi iiyelerine son kullanicilara yapilacak satisjar bakimindan aktif
veya pasif satis, yasagi getirilememektedir. Saglayici konumundaki te§ebbus belirli bir bolgede simrh
sayida aliciya mal verecegini belirtmek suretiyle miinhasir bolgeler olu§tursa dahi, alicilann bolge
dismdaki son kullanicilara yapacaklan aktif veya pasif satislar engellenemez. Ba§ka bir ifadeyle, se9ici
dagitim sistemi iiyesi alicilar, internet kanah da dahil olmak iizere, diledikleri bolgedeki son kullamciya
aktif veya pasif sati§ yapabilirler. Ancak, sistem iiyesi bir alicimn faaliyetlerini siirdiirdiigii sati§
noktasmin yerini degi§tirmesi veya yeni bir sati§ noktasi acmasi saglayici tarafindan engellenebilir. Zira
yukanda da belirtildigi iizere, secici dagitim sisteminde, satis, noktasmin fiziki ozellikleri dagitim
sisteminin ba§ansini etkileyen en onemli unsurdur. Ancak, sistem iiyesi biralicinin internet sati§lan icin
internet sitesi acmasi, yeni bir fiziki sati§ noktasi acmak olarak kabul edilmeyecektir. Secici dagitim
sistemini kismen de olsa rekabete acan diger duzenleme Teblig'in 4. maddesinin birinci fikrasinm (d)
bendinde yapilmi§tir. Buna gore, dagitim sistemi olarak secici dagitim sistemini tercih eden te§ebbiisler,
sistem iiyesi ahcilara tek elden satin alma yukiimliiliigii getiremez. Ba§ka bir ifadeyle, sistem uyelerinin
iiriinleri saglayicidan alma zorunluluklan bulunmamaktadir; sistem uyelerinin, iiriinleri diger iiye
te§ebbuslerden alabilmeleri
engellenemez. " diizenlemesine "9.5.2.4. Secici Dagitim " basjikh
boliimiinde " (170) Secici dagitim anla§malan, miinhasir dagitim anla§malan gibi bir yandan yetkili

dagiticilann sayisini ve diger yandan yeniden sati§ olanaklanni simrlar. Miinhasir dagitim ile arasindaki
fark, saticilann sayismin smirlandinlmasinin bolge sayisma bagh olmayip iiruniin niteligine bagh olarak
belirlenen se9im kistaslarma bagh olmasidir. Bir diger fark ise, yeniden sati§a yonelik kisitlamanin
miinhasir bolgelere aktif sati§lann kisitlanmasi §eklinde degil de, yetkili olmayan dagiticilara her tiirlii
sati§m smirlandmlmasi §eklinde olmasidir. Diger bir ifade ile bu anla§ma tiiriinde yalmzca atanmi§

dagiticilara ve son mii§terilere sati§ serbesttir. Secici dagitim hemen hemen her zaman markali nihai
iiriinlerin dagitimi icin kullamhr. (171) Secici dagitim durumunda ortaya cikmasi olasi rekabet riskleri,
marka ici rekabetin azalmasi ve ozellikle birikimli etki durumunda belirli tipteki dagiticilara pazann

kapatilmasi ve saglayicilarya da dagiticilar arasindaki rekabetisinirlayici i§birligine yardimci olmasidir.
Rekabeti sinirlayici muhtemel etkilerinin degerlendirilmesinde nicel secici dagitim ile nitel secici
dagitim arasinda bir aymm yapilmasi gerekmektedir. Tarn anlamiyla nitel secici dagitimda dagiticilar,
satis; personelinin egitilmesi, verilen hizmet, belirli urun yelpazesinin satilmasi gibi iiruniin niteligi
geregi objektifkistaslara dayali olarak secilir. Bu kriterlerin uygulanmasi dagiticilann sayisinidogrudan
kisitlamaz. Saf nitel secici dagitim genellikle a§agidaki ii? ko§ulu kar§ilamasi halinde rekabetikisitlayici
etkiler dogurmadigindan Kanun'un 4. maddesinin kapsami di§inda kabul edilir. Bunlardan ilki, ilgili
iiriinun niteligi, kalitenin korunmasi ve uygun kullamminin temini ic;in, bir secici dagitim sisteminin
gerekli olmasi, diger bir ifade ile iiriinun niteligi geregi mesra bir gereklilik durumunun bulunmasi

gerekir. ikincisi, yeniden dagiticilar kalite temelli objektifkriterlere gore secilmelidir. Bu kriterler tiim
potansiyel yeniden saticilar i<;in yeknesak bir §ekilde ve ayrimciliktan uzak olarak uygulanmahdir.
Ucunciisii, uygulanan kriterler gerekli olandan daha fazla olmamahdir. Nicel secici dagitim ise, ornegin
asgari ya da azami satis, miktan §arti ya da saticilann sayismin dogrudan tespit edilmesi gibi dogrudan
saticilann potansiyel sayisini simrlayan ilave bir takim kriterlerin kullamldigi bir sistemi ifade eder.
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(172) Nitel ve nicel secici dagitim anla§malan %40 pazar payi esigine kadar, rekabet etmeme ya da
miinhasir dagitim gibi bir takim agir olmayan sinirlamalarla birlesmesi durumunda dahi, yetkili
dagiticilann birbirleri arasindaki vebunlann son kullanicilara yapacaklan aktif sati§lann kisitlanmamasi
kaydiyla grup muafiyetinden yararlanabilir. Teblig ile iiriinun niteligine bakilmaksizm secici dagitim
agina muafiyet tammr. Diger taraftan iiruniin niteliginin secici dagitimi gerektirmedigi durumlarda secici
dagitim sistemi marka ici rekabetteki azalmayi dengelemeye yetecek olciide etkinlik ortaya cikarmaz.
Secici dagitim anlasmasinm Kanun'un 5. maddesinde diizenlenen kosullarla bagda§maz etkilere sahip
oldugunun tespit edilmesi halinde muafiyetin geri almmasi soz konusu olacaktir. Saglayicimn pazar
payimn %40'i a§tigi veya paralel aglardan kaynaklanan bir birikimli etkinin oldugu secici dagitim
anla§malannda a§agidaki hususlar yol gosterici olacaktir." diizenlemesine yer verilmi§tir.
Dosyanm incelenmesinden, davaci sirket tarafmdan,sahibi oldugu 4 ilacm (Imbruvica, Zytiga,
Stelera, Darzalex) dagitimi icin 9 ecza deposu ile nicel secici dagitici sistemi kurmak icin imzalanmasi

planlanan Be§eri ilac Depo Satis, S6zle§mesi'nin oncelikle grup muafiyetinden yararlandigmin tespit
edilmesi mumkiin olmamasi halinde ise sozle§meye bireysel muafiyet tamnmasma yonelik 24/06/2019
tarihinde yapilan basvurunun; sozle§meye konu uriinlerin pazar paylan son tic yil icin ciro bazmda %40
esiginin altmda kalmakla birlikte sozle§meye konu iiriinler icin getirilmek istenen secici dagitim
sisteminin be§eri ilac piyasasi icin gecerli olmadigi,sdzle§me konusu iiriinlere benzer cok sayida iiriin
oldugu icin dagitici seciminde dayanilan olciitlerin soz konusu dort iiruniin ozelligi ile aciklanamayacagi,
2002/2 sayili Teblig'in 4/b maddesine gore miinhasirlik ve secici dagitim sistemi soz konusu olmadigi
gerekcesiyle grup muafiyeti tespiti yapilamayacagi; imzalanmasi planlanan sozle§menin 7.maddesi ile
kurgulanan sistemin esasen secici dagitim sistemi olarak kabul edilemeyecegi, bu madde ile getirilen
kisitlamanin hizmet ettigi etkinlik artisi ve fayda olmadigi, yalnizca dagiticilann yeniden satislarma
zorunlu olandan daha kisitlayici bir miidahale getirdigi gerekcesiyle bireysel muafiyet tanmmamasina

yonelik Rekabet Kurulu'nun 03/09/2020 tarih ve 20-40/553-249 sayili karanna karsi bakilan dava
acilmi§tir.

Davaci tarafmdan ecza depolan ile imzalanmasi planlanan Sozle§me'nin hukiimlerinin
incelenmesinden, 1.4 maddesinde "Piyasadaki uriin arzini tehlikeye sokmamak ve Turkiye'de hastalann

ihtiyaci oldugunda iiriinlere ulasmasim temin etmek amaciyla aym zamanda bir Acil Dagitim Sistemi
-ADS kurulacagi, deponun ADS'de yer almak istemesi halinde %5 oranmda ek uriin temin edilecegi,
iiriiniin depo stogunda tiikenmesi ve acil hasta ihtiyaci olmasi durumunda gee saatte fatura
diizenleme-ucak-kargo gibi yukiimliiluklere J&J tarafindan katlamlarak hastaya 24 saatin icinde ilacin
ulastinlacagi" diizenlemesine "Uriin Takas Bildirimi" bashkli 7. maddesi; "Depo, Uriinleri i§bu
S6zle§me kapsammdaki secici dagitim sistemi kapsami disinda kalan diger depolara satamaz, tedarik
edemez ya da onlarla baska iiriinler karsiliginda takas edemez." diizenlemesi, 8.1. maddesinde; "Depo
S6zle§me kapsammdaki iiriinlerin satisim sadece Tiirkiye sinirlan icerisinde yapacaktir. Depo hicbir
ko§ulda Tiirkiye sinirlan di§indaki gercek veya tiizel kisilere veya yurt disina satilmak maksadiyla

Tiirkiye sinirlan icerisindeki gercek veya tiizel kisilere iiriin satisi yapmayacak, tedarik etmeyecek ya da
pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacaktir. J&Jurunlerin yurt disina gittigini ilac takip sistemi iizerinden
kodlan geri takip ederek takip ederek tespit ederse ilgili iiriin depodan cikmissa depoya, ilgili iiriin
eczanden cikmi§sa depo ve eczaneye uyanda bulunulacagi, depoya ve eczaneye sati§in durdurulabilecegi
" diizenlemesine, 8.3. maddesi; "Depo, Turkiye'de pazara vermek iizere Uriinleri J&J'den veya sistem

iiyesi diger depolardan alacagini kabul ve taahhiit eder. Bu maddenin ihlali, Sozlesme'nin esash birihlali
te§kil eder ve is bu Sozlesme'nin J&J tarafindan derhal hakli sebeple fesih hakkini dogurur."
diizenlemesine yer verilmis olup yukanda da yer verildigi iizere paralel ihracat yasagi getirmek adina
iiriiniin yurt di§ina cikanlmasina simrlamalar koyulmus, aksi yonde davranislar icin fesih hakki hiikme
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baglanmi§tir.
Yukanda taslagina yer verilen sozlesmeye dair davacinin muafiyet basvurusunun kosullarimn

incelenmesinden;davacinm Turkiye'de toplamda 37 farmakolojik iiriiniin dagitimmi gerceklestirdigi, 37
farmakolojik urunden dordu olan Darzalex, Imbruvica, Stelara ve Zytiga'nm dokuz ecza deposu
vasitasiyla dagitilmasi ve belirlenen depolar disindaki depolarla is yapilmamasi uygulamasi icin basvuru
yaptigi, basvuruya konu iiriinlerin siniflandinlmasinin Avrupa Birligi Komisyonu (Komisyon), be§eri ilac
sektoriine ili§kin analizlerini European Pharmaceutical Marketing Association (EphMRA) tarafindan
olusturalan Anatomik Terapotik Smiflandirmayi (ATC) temel alarak yapildigi,uygulama dahilindeki
iiriinlerinin ait oldugu ATC-3 ve ATC-4 siniflan oldugu, ATC-3 ve ATC-4 bazinda bakildiginda ise soz
konusu dort iiriiniin de rakibi bulundugu ve dort iiriiniin de ATC-3 simflandirmasma gore pazar
paylarinm ciro bazinda %40'm altinda kaldigi(dava konusu i§lem tesis edildiginde yiiriirliikte olan
mevzuata gore oran %40'tir karar tarihi itibanyla bu oran %30'a du§iiriilmekle birlikte talep konusu
ilaclann pazar payi %30'luk oramn da altinda kalmaktadir) , 3 iiruniin kanser hastahklan 1 uriiniin ise
sedef hastahgi tedavisinde kullamlan kutu basi fiyati yiiksek olan iiriinler oldugu , davacmin iiriinlerinin
dagitimmi ihale kanahna yonelik satislar ile ecza depolan ile ozel ve kamu hastanelerine ilac dagitimmi
konu alan ihale satis sozlesmeleriyle faaliyet gosterdigi, serbest eczane kanah bakimindan ise eczanelere
yapilacak satislann rekabet kisitlamasi icermeyen depo satis sozlesmeleri gerceklestigi bu kapsamda
da vac inm eczane kanahna yapilacak satisjar icin halihazirda 40 ecza deposuyla yuruttugii cahsmayi
yukanda bahsedilen dort iiriin ( Darzalex, Imbruvica, Stelara ve Zytiga) icin niceliksel secici dagitim
sistemi vasitasiyla, a) finansal giic, servis verilen il ve eczane sayisi, etkili bir dagitim ve lojistik

agi, depoculuk sektoriindeki gecmi§ tecriibeler ve alternatif temin kaynaklanm kisitlamamak amaciyla
kiiciik olcekli depolarin ve kooperatifler olarak Turkiye'nin her ilinde en az iki ecza deposunun

basvuruya konu iiriinleri eczanelere saglayabilecek sekilde secildigi, bu 9 depodan 2 tanesinin 81
ilde faaliyet gosterdigi, hem ulusal hem yerel diizeyde faaliyet gosteren depolann tercih edilecek sekilde
belirlenen kriterler cercevesinde dokuz ecza deposu aracihgiyla dagitimi hedeflendigi, depolann ancak
sistem icindeki depolar ile takas yapabilecegi bu haliyle ilacin takip edilebilirliginin artacagi, depolann
sadece Tiirkiye icinde sati§ yapacagi b)Tiirkiye'de hastalann ihtiyaci oldugunda iiriinlere ulasmasim
temin etmek amaciyla aym zamanda bir Acil Dagitim Sistemi ("ADS") kurularak, ADS'de yer alan
depoya ek iiriin teminin saglanacagi herhangi bir eczanenin ilgili dort urunden birini talep etmesi
durumunda en gee 24 saat icerisinde soz konusu ilaca ula§abilecegi bir dagitim sistemi planlandigi
anla§ilmaktadir.

Uyu§mazhk konusu olayda davali idarece diizenlenen inceleme raporuna gore; Tiirkiye'de faaliyet
gosteren eczanelerin %98'inin 2 ecza deposu ile aym anda cali§tigi, davacinin ba§vurusuna konu
iiriinlerin grup muafiyeti icin basvuru yapilan tarih itibanyla pazar paylanmn dava konusu i§lem
tarihinden sonra diizenlenen %30'luk

oramnin dahi altinda olmasi sebebiyle ilac piyasasinda baskaca

alteraatifleri oldugu anlasilmakta ise de, basvuru konusu uriiniin niteligine gore yapilan degerlendirme
sonucunda dagiticilann seciminin dayandigi olciitlerin soz konusu dort iiriiniin ozellikleriyle
aciklanamayacagi anla§ildigindan dava konusu islemin bireysel muafiyet §artlan yoniinden

degerlendirilmesi gerektigi, 2002/2 sayili Teblig'in 3. maddesine gore "secici dagitim sistemi;
saglayicimn, anlasma konusu mallan veya hizmetleri sadece belirlenmis kriterlere dayanarak sectigi
dagiticilara dogrudan veya dolayli olarak satmayi taahhiit ettigi, bu dagiticilann da soz konusu mallan
veya hizmetleri yetkilendirilmemis. dagiticilara satmamayi taahhiit ettigi bir dagitim sistemi" anlamina
geldigi nicel secici dagitim sistemi ise, 2017/3 sayili Motorlu Ta§itlar Sektoriindeki Dikey Anlasmalara
iliskin Grup Muafiyeti Tebligi'nde "saglayicmm, dagiticilanm secerken dogrudan veya dolayli olarak
dagiticilann sayilanni sinirlandiracak kriterler kullandigi secici dagitim sistemi" olarak tammlandigi,
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nitel secici dagitimda dagiticilann, satis personelinin egitilmesi, verilen hizmet ve belirli iiriin
yelpazesinin satilmasi gibi objektif kistaslara davali olarak secildigi; nicel sistemde ise, dogrudan
saticilann potansiyel sayisini sinirlayan kriterler ongoriilen dagitim sistemi olarak tammlanabilecegi,
nicel secici dagitim sitemlerinin 4054 sayili Kanun'un 4.maddesi kapsaminda daha kati ko§ullarda
denetlenecegi anla§ilmakla mevzuatta nicel secici dagitim anla§masi yapilmasini engelleyen bir
diizenleme bulunmamaktadir.

Davali idarece dava konusu isjemin tesis edilmesine temel sebepler olarak secici dagitim
sisteminin genellikle otomobil, kozmetik ve dayanikh tiiketim mallan gibi iiriinler icin uygulandigi,
amacin bu iiriinlerin marka degerinin korunmasini
saglamak oldugu nitekim, ilgili iiriinlerin
pazarlanmasinda satis, noktasmin ve elemanlarinin belirli ozelliklere sahip olmasi, mesleki ve teknik
yeterlikler, sati§ sonrasi tamir ve garanti hizmetleri saglanmasina yonelik kriterler de bu amaca hizmet
ettigi ancak be§eri ilac sektdriiniin bahsi gecen cerceveye, en azindan dosya konusu toptan seviye
bakimindan uygun olmadigi ve paralel ihracatin onlenmesine dair S6zle§menin 8.maddesinin tiiketici

refahini arttirabilecegi anlasjlmakla birlikte bu alanda Tiirkiye ilac ve Tibbi Cihaz Kurumu'nca cikanlan
Genelge dogrultusunda isjem tesis edilecegi, S6zle§menin 7.maddesi ile getirilen sistem di§mdaki
depolara ili§kin satis yasagma dair diizenlemenin ilaclarin Tiirkiye'de bulunurlugunun saglanmasi icin
elzem olmadigi ve kiiciik depolann da soz konusu ilaclara ula§masinin piyasaya giri§te dogacak engelleri
kaldiracagi belirtilmi§ ise de; davaci tarafindan dava konusu isjeme esas olan ba§vurusunda belirlenen
depolann farkli biiyiikliikte depolar oldugu, bu depolann icinde 81 ilde faaliyet gosteren depolar
oldugu gibi 4-16-17 il gibi cesjtli ve daha az sayida ilde ve cesjtli sayidaki eczane ile anla§mah
faaliyet gosteren depolar da oldugu, soz konusu 9 depo arasindaki sati§ isjemleri kisitlanmadigi gibi
her il bakimindan ilacm bulunurlugunun en az 2 depo seviyesinde saglanacagi ve bu haliyle dahi nihai
tiiketiciler tarafindan ilaca ihtiyac duyulmasi halinde acil ilac dagitim sistemi kurularak tiiketici
magduriyetinin engellendigi, ilacm bulunacagi depolann belirli oldugu eczane kanahna yapilacak
sati§lar yoniinden sozle§mede bir engel olmadigindan basvuruya konu 4 ilaci satmak isteyen
eczaneler ve sonuc olarak tiiketici nezdinde sozlesmenin 7.ve 8.maddesinin bir engel dogurmadigi,

bu haliyle sistemin ongoriilemez bir yonu bulunmadigi gibi soz konusu ilaclarin pazar degeri
yoniinden yapilan degerlendirmede bulunduklan pazarda baskin pazar hakimiyetleri bulunmadigi
aksine baskaca emsalleri de oldugu, aynca davali idarece secici dagitim sistemlerinin genellikle
otomobil gibi piyasalarda mesleki ve teknik yeterlikler, sati§ sonrasi tamir ve garanti hizmetleri
saglanmasi icin kabul edildigi belirtilmis. ise de 6197 sayili Kanun ile Tiirkiye Cumhuriyeti'nde ilac
satismin sadece eczane kanahnda eczaci sifatim haiz kisjlerce yapildigi ilaclann farmakolojik
ozelliklerine gore hastalara sunumu ve hastalardan yapilan yan etkilere dair bildirimler de olmak iizere
ilac satis,mm ba§h ba§ina mesleki ve teknik yeterlik ve ilac satisj sonrasi geri bildirimler de dahilolmak
iizere hizmet saglanmasmi gerektirdigi gibi davali idarece de dava konusu isjeme gerekce gosterilen

Turkiye ilac ve Tibbi Cihaz Kurumu'nca cikanlan 20/11/2014 tarihli Genelge'de de Turkiye'de ilac
piyasasinda fiyatlann Devletce regiile edilmesi sebebiyle diger iilkelere gore iilkemizde daha uygun
fiyatla halka sunulan ve hayati dneme sahip olan bazi ilaclarin piyasada bulunamadigina yonelik sorun
tespit edilmekle birlikte bu sorunun coziimune yonelik somut bazda bir tedbire yer verilmedigi dava
konusu isjeme gerekce gosterilen Genelge'nin "tedbir alinmasina " ili§kin oldugu gibi davali idarece
davacinin talebi bazmda Turkiye ilac ve T1DDi Cihaz Kurumu'ndan ahnmis bir goru§ ahnmadigi da
anlas,ildigindan anilan savunmalara itibar edilemeyecegi aciktir.

Ote yandan davali idarece S6zle§menin 7.maddesi ile getirilen sistem di§indaki depolara ili§kin
satis, yasagma dair diizenlemenin ilaclann Tiirkiye'de bulunurlugunun saglanmasi icin elzem olmadigi
savunulmu§ ise de ba§vuruya konu ilaclann paralel ihracata konu edilmesine yonelik sorunun varligi
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ilaclar uzerinde yer alan barkod numaralanyla dahi ilaclann takip edilemeyerek yurt di§ma cikanlmasina
yonelik maddi vakiamn dogrulugunu ortaya koydugu basvuru konusu sozlesmenin amacinin
gerceklesrnesi icin ilac takibinin yapilabilmesi gerektigi gibi 4054 sayili Kanun'un 13.maddesi
kapsammda muafiyet karannin almmasina esas teskil eden herhangi bir olayda degisiklik olmasi halinde
davali idarenin muafiyet karanm geri alabilecegi gozetildiginde yukandaki gerekceler ile davacinin
muafiyet ba?vurusunun reddine yonelik tesis edilen i§lemde hukuka uygunluk bulunmamaktadir.
Aciklanan nedenlerle, dava konusu i§lemin iptaline, asagida dokiimu yapilan 289,30-TL
yargilama giderinin ve Avukatlik Asgari Ucret Tarifesi uyannca 3.890,00 TL vekalet iicretinin davali

idareden almarak davaciya verilmesine, davali idare tarafindan yapilan 8,50 TL vekalet harci giderinin
davali idare uzerinde birakilmasina, artan posta iicretinin talep edilmemesi halinde karar kesinle§tikten
sonra davaciya iadesine, karann tebligini izleyen giinden itibaren 30 gun icerisinde Ankara Bolge Idare
Mahkemesi'ne istinaf yolu acik olmak iizere 27/04/2022 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Balkan

Uye

Uye

YUSUF OZDEMiR

DiLEK KARA KAFTAR

DEMETALTUNOK

37775

182266

216695

YARGILAMA GIDERI

Ba§vuru Harci

59,30 TL

Karar Harci

59,30 TL

Vekalet Harci

8,50 TL

YD Harci

97,70 TL

Posta Gideri

64.50 TL

TOPLAM

289,30 TL
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