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DAVANIN OZETI

: Atlas Uluslararasi Fuarcilik Reklam ve Organizasyon Ltd. §ti.

] Av. Hakan UNCUOGLU, Av. Hilal KURECi -UETS Adresi
: Rekabet Kurumu Baskanhgi - UETS Adresi

~: Av. Ayse USLU CEVLEK - Ayni Adreste
: Davaci sirket tarafindan, Erzurum Recep Tayyip Erdogan Fuar

Merkezinde 20-23 Eyliil 2018 tarihlerinde Tanm Hayvancihk ve Gida Fuanni duzenlemek 19111
TUYAP Turn Fuarcilik Yapim A.§. ile TUYAP Anadolu Fuarlan A.$.'ye yapilan basvurunun
reddi uzerine anilan sirketler hakkmda davali idareye yapilan sjkayet ba§vurusunun reddi ile

sorusturma a9ilmamasina ili§kin Rekabet Kurumu Baskanligi'nin 25/10/2018 tarih ve
18-40/644-314 sayih karannin; Erzurum'da fuar diizenlenebilecek tek tesisin Recep Tayyip
Erdogan Fuar alani oldugu, baska bir alanda fuar diizenlenmesine mevzuatin imkan vermedigi,
tiim mali, ticari sartlan kabul etmesine ragmen tahsis yapilmadigi gibi esit imkanlarda yansma
imkaninm da saglanmadigi, i9tihatlara aykin oldugu ileri siirtilerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN OZETI : TUYAP'in ilgili cografi pazarda hakim durumda olduguna yonelik

guclu emarelerin oldugu, bununla birlikte sozle§me yapmanm kosullanndan alt pazarda etkin
rekabetin ortadan kalkmasi ve objektif hakh gerek9enin bulunmamasi sartlarmin mevcudiyeti ile

beraber vazgegilmezlik sartinm saglanmadigi, tiiketici zaran bakimindan ise mevcut durumda
eldeki verinin tiiketici zaranmn gosterilmesine yetecek diizeyde olmadigi, bu baglamda soz
konusu davramsin 4054 sayih Kanunun 6. maddesi cercevesinde ihlal olarak
nitelendirilemeyecegi belirtilerek davanin reddi gerektigi savunulmaktadir.
TURK MILLETI ADINA

Karar veren Ankara 12. Idare Mahkemesince, onceden belirlenen ve taraflara teblig

edilen 20/02/2020 tarihli durusmaya davaci vekili Av. Hilal Kureci'nin ve davali vekili Av.

Duygu Batur'un geldigi goruldii. Taraflara usulune uygun soz verilip yaptiklan a9iklamalar
dinlendikten sonra durusmaya son verildi ve dava dosyasi incelenerek isin geregi goriisuldu:
Dava; davaci sirket tarafindan, Erzurum Recep Tayyip Erdogan Fuar Merkezinde 20-23

Eylul 2018 tarihlerinde Tanm Hayvancihk ve Gida Fuanni duzenlemek icin TUYAP Turn
Fuarcilik Yapim A.$. ile TOYAP Anadolu Fuarlan A.§.'ye yapilan basvurunun reddi uzerine
anilan sjrketler hakkmda davali idareye yapilan sikayet basvurusunun reddi ile sorusturma
acilmamasina iliskin karann iptali istemiyle a9ilmi§tir.

4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkmda Kanun'un "Ama9" bashkh 1. maddesinde,
kanunun amaci, mal ve hizmet piyasalanndaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kisitlayici

anla§ma, karar ve uygulamalan ve piyasaya hakim olan tesebbuslerin bu hakimiyetlerini kotiiye
kullanmalanni onle'mek, bunun icin gerekli diizenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin
korunmasini saglamak olarak belirlenmis olup, "Kapsam" bashkh 2. maddesinde, Turkiye
Cumhuriyeti smirlan i9inde mal ve hizmet piyasalarinda faaliyet gosteren ya da bu piyasalan
etkileyen her tiirlu tesebbiisiin aralannda yaptigi rekabeti engelleyici, bozucu ve kisitlayici
anlasma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hakim olan tesebbuslerin bu hakimiyetlerini kotiiye
kullanmalan ve rekabeti onemli 6l9ude azaltacak birlesme ve devralma niteiigindeki her tiirlu
hukuki islem ve davramslar, rekabetin korunmasina yonelik tedbir, tespit, diizenleme ve

denetlemeye iliskin isjemlerin bu Kanun kapsamina girecegi diizenlenmistir.
Anilan Kanunun "Hakim Durumun Kotiiye Kullanilmasi" bashkh 6. maddesinde.

"Bir veya birden fazla tesebbiisiin iilkenin butiinunde ya da bir boliimunde bir mal veya hizmet
piyasasmdaki hakim durumunu tek ba§ina yahut baskalan ile yapacagi anlasmalar ya da birlikte
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davranislar ile kotiiye kullanmasi hukuka aykin ve yasaktir." kurahna yer verilmis olup,
maddenin devaminda, kotiiye kullanma halleri, a) Ticari faaliyet alanina baska bir tesebbiisiin

girmesine dogrudan veya dolayh olarak engel olunmasi ya da rakiplerin piyasadaki
faaliyetlerinin zorlastinlmasim ama9layan eylemler, b) Esitdurumdaki alicilara aym ve esithak,
yukiimliiluk ve edimler i9in farkh sartlar ileri surerek, dogrudan veya dolayh olarak ayinmcihk
yapilmasi, c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diger mal veya hizmetin satin almmasim veya araci
tesebbusler durumundaki ahcilann talep ettigi bir malm veya hizmetin, diger bir mal veya
hizmetin de ahci tarafindan teshiri sartina baglanmasi ya da satin alinan bir malin belirli bir

fiyatin altinda satilmamasi gibi tekrar satis, halinde ahm satim sartlanna iliskin simrlamalar
getirilmesi, d) Belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmis. oldugu finansal, teknolojik ve ticari
avantajlardan yararlanarak baska bir mal veya hizmet piyasasmdaki rekabet kosullanni bozmayi
ama9layan eylemler, e) TUketicinin zaranna olarak uretimin, pazarlamanin ya da teknik
gelismenin kisitlanmasi olarak sayilmi§, "Onarastirma" bashkh 40. maddesinde, "Kurul, resen
veya kendisine intikal eden basvurular uzerine dogrudan sorusturma a9ilmasma ya da
sorusturma a9ilmasma gerekolup olmadigintn tespiti i9in onarastirma yapilmasina karar verir.
6nara§tirma yapilmasina karar verildigi takdirde Kurul Baskani, meslek personeli
uzmanlardan bir ya da birka9im raportorolarakgorevlendirir.

Onarastirma yapmakla gorevlendirilen raportor 30 gun i9inde elde ettigi bilgileri, her
tiirlu delilleri ve konu hakkindaki goriislerini Kurula yazili olarak bildirir." hukmune,

"Onarastirmamn Sonu9lanmasi" bashkh 41. maddesinde, "Onarastirma raporunun Kurula
teslimini takip eden 10 gun i9inde, Kurul elde edilmis olan bilgileri degerlendirerek karar
vermek uzere toplanir ve sorusturma a9ilmasina veya a9ilmamasina karar verir." hukmune yer
verilmistir.

TOBB Yonetim Kurulu'nun 03 Kasim 2014 tarihli ve 94 sayih karanna istinaden

01.01.2015 tarihinde yiiriirluge giren Yurt icinde Fuar Duzenlenmesine Dair Usui ve
Esaslar'in "Fuar duzenlenebilir alanlar" basjikh 7. maddesinde; "(1) Fuarlar, fuar
merkezleri ile bu maddenin ikinci fikrasinda sayilan ozelliklere sahip alanlarda veya fuar

duzenlemek amaciyla ge9ici olarak tanzim edilerek bu ozellikleri tasir hale getirilecek alanlarda
duzenlenebilir. (2) Fuarin duzenlenecegi alanlann; a) Ulusal nitelikte fuar duzenlenecek kapah
alanlann en az net iki bin, a9ik alanlann enaz bes bin metrekare olmasi, b) Uluslararasi nitelikte
fuar duzenlenecek kapah alanlann en az net U9 bin metrekare, a9ik alanlann en az yedi bin
metrekare olmasi, c) Kapah fuar alanlannda taban-tavan mesafesinin en az dort bu9uk metre

olmasi, 9) Ziyaret9iler i^in ayn giris-9ikis ve acil durum 9ikislannin, sergilenen uriinler i<;in

yukleme-bo§altma kapilannin bulunmasi, d) Aydinlatma ve gereginde gU9 kullammi i^in yeterli
kapasitede elektrik donaniminin ve temel i§levler i«;in yeterli sayida jeneratoriin bulunmasi,
e) Kapah alanlar icjin 9ah§ir durumda lsitma ve havalandirma sistemlerinin bulunmasi,
0 iletisim i9in gerekli ara9 ve gere9lerle yeterli iletisim alt yapisinin bulunmasi, g) Fuar alanina
uygun sayida lavabo ve tuvaletlerin bulunmasi, g) Ihtiya9 o^usttnde ibadet alani, bufe, kafeterya
ve lokantanin bulunmasi, h) Duzenleyici ve gorevlendirecegi personele ait danisma, yonetim,

gozetim burolannin bulunmasi, l) GUvenlik ve ilk yardim hizmetleri igin gerekli unitelerin
bulunmasi, i) Yeterli otopark alanmin bulunmasi, j) VIP salonu, konuk agirlama yerleri, basin
odasi, seminer salonu gibi yerlerin ve bayrak direklerinin bulunmasi, zorunludur. (3) Egitim
konulu ihtisas fuarlan, kapah alanlara iliskin belirtilen 6l9ulerin en az 14 si o^usundeki
alanlarda duzenlenebilir. (4) Ge9ici olarak tanzim edilecek alanlarda fuar duzenlenmesine iliskin
basvurular, bu maddenin ikinci fikrasinda sayilan ozelliklerin nasil yerine getirilecegine ili§kin

butiin bilgi ve 9izimleri aynntih bi9imde i9eren bir projenin basvuru belgeleri ekinde sunulmasi
kosuluyla, fuarin niteligi dikkate alinarak Birlik tarafindan degeriendirmeye ahnir; bu Esaslara
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uygun bulunanlar ilgili yihn ana fuar takvimine veya ekleme yoluyla fuar takvimine dahil edilir.
(5) Fuarin duzenlenecegi alanin bu Esaslarda belirtilen sartlan tasiyip tasimadigi fuar duzenleme
ba§vurusunu alan oda/borsa tarafindan tetkik edilir. Alanin, bu §artlan tasiyip ta§imadigina
ili§kin oda/borsa goriisii fuar ba§vurusu ile birlikte Birlige intikal ettirilir. (6) Fuar merkezlerinde
duzenlenmek uzere yapilan fuar basvurulannda ise, alanin buEsaslarda belirtilen sartlan tasiyip
ta§imadigina iliskin oda/borsa goriisii aranmaz. (7) Fuar merkezleri bir liste halinde Birligin
Internet sitesinde duyurulur. Fuar merkezi sartlanna uygun yeni in§a edilmis. alanlar, Birlik
tarafindan degerlendirilir ve uygun bulunanlar bu listeye dahil edilir. (8) Fuar duzenlenen alanin
bu Esaslar'da belirtilen §artlardan herhangi birini ta§imadigimn tespiti halinde dUzenleyici,
Birlik tarafindan ihtar edilir. Alanin birden fazla sarti ta§imadiginin tespiti halinde ilgili fuarin

duzenleyicisine fuar takvimine ahnmama mueyyidesi uygulanir. Aym alanda mevcut §artlar
dtizeltilmeden yapilan herhangi bir yeni fuar diizenlenme ba§vurusu Birlik tarafindan kabul
edilmez. 9) Duzenleyicinin, katihmci ve ziyaret9ilerin §ikayetlerini rahathkla yapabilmeleri
amaciyla kolayca gorebilecekleri bir yere, Birligin posta adresi, elektronik posta adresi, telefon
ve faks numaralanni a9ik9a belirten bir tabela asmasi zorunludur. Bu tabelanin fuar alanina
asilmamasi ya da asilan tabelanin belirtilen niteliklere sahip olmamasi halinde duzenleyiciye,
Birlik tarafindan ihtar verilir." diizenlemesine yer verilmistir.

Dava dosyasinin incelenmesinden; davaci sirket tarafindan, Atlas Uluslararasi Fuarcilik
Reklam ve Org. Ltd. §ti.'nin sekiz yildir Erzurum'da Tanm Hayvancihk ve Gida Fuanni
dUzenlemekte oldugu, Erzurum'daki Recep Tayyip Erdogan Fuar Merkezi'nin bu yil TUYAP
Anadolu Fuarcilik A.§. tarafindan isletilmeye ba§landigi, ATLAS'in anilan fuar merkezinde
20-23.09.2018 tarihleri arasinda Tanm, Hayvancihk ve Gida Fuan'mn dokuzuncusunu

duzenlemek i^in 06/04/2018 tarihinde TUYAP ANADOLU'ya ve TUYAP Turn Fuarcilik

Yapim A.$'ye (TUYAP) basvuruda bulundugu, ancak TUYAP'tan olumlu ya da olumsuz
herhangi bir doniis alamadiklan, 07.05.2018 tarihli Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB)
fuar takvimi eklemelerinde TUYAP'in 19-23.09.2018 tarihlerinde Erzurum Fuar Merkezinde
TUYAP Erzurum Tanm Fuan ve TUYAP Erzurum Hayvancihk Fuan yapacaginm kesinlestigi,
soz konusu fuan duzenleme haklannin kendilerinde oldugu, bununla birlikte TUYAP'in alan

isjetmecisi olarak hakim durumunu kotiiye kullanmak suretiyle §irketlerine ait fuan ellerinden
aldigi, benzer bir durumun 1996-2006 yillan arasinda 11 yil Konya'da duzenledikleri Konya
Tanm Fuan'nda da yasandigi ifade edilerek 4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkmda Kanun

kapsammda gereginin yapilmasi talebinde bulunuldugu, davali idarece konu hakkmda ba§latilan
on arastirma neticesinde duzenlenen 09/10/2018 tarih ve 2018-4-37/OA sayih on arastirma

raporu uzerine 25/10/2018 tarih ve 18-40/644-314 sayih Rekabet Kurulu karanyla "dosya
konusu bakimindan sozlesme yapmanin ko§ullanndan vazge9ilmezlik §artinm saglanmadigi,
tiiketici zaran sarti bakimindan ise mevcut durumda eldeki verilerin tiiketici zarannm

olu§tugunu ortaya koymadigi, ote yandan sozle§me yapmanin reddinin rekabet hukukunda ihlal
olarak nitelendirilebilmesi i^in hakim durumun varhgi haricinde bu kosullann tumunun birlikte,

diger birdeyi§le kumUlatif olarak saglanmasi gerektigi, dosya bakimindan bu unsurlann birlikte
varhgi mevcut olmadigindan, TUYAP'in incelenen davram§inin ihlal olarak
nitelendirilemeyecegi" sonucuna vanlarak davaci sirketin §ikayetinin reddine ve sorusturma

a9ilmamasina karar verilmesi iizerine, anilan karann iptali istemiyle bakilan davanin a9ildigi
anlasilmaktadir.

Her ne kadar davaci tarafindan Erzurum'da fuar duzenlenebilecek tek tesisin Recep

Tayyip Erdogan Fuar alani oldugu, ba§ka bir alanda fuar duzenlenmesine TOBB mevzuati
bakimindan imkan bulunmadigi belirtilmis ise de; Yurt l9inde Fuar Duzenlenmesine Dair Usui
ve Esaslarda, biitiin fuarlann fuar merkezinde yapilmasi gerektigine ili§kin bir hukum
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bulunmadigi, aynca davali idarece TOBB ve sektorde faaliyet gosteren tesebbuslerden ahnan

bilgilerde tanm ve hayvancihk fuarlannin a9ik alanlarda da yapilabilecegi ve bunlann
orneklerinin mevcut oldugunun belirtildigi gorulmekte olup davaci sirketin de daha onceki

yillarda fuarlanni a9ik alanlarda yaptigi dikkate ahndiginda davacinin bu iddiasi yerinde
goriilmemi§tir.

Bu durumda; dava dosyasinda bulunan bilgi ve belgeler ile on arastirma raporunun

birlikte degerlendirilmesinden, TUYAP'in hakim durumda olmasmin tek ba§ina hakim durumu
kotuye kullanma olarak nitelendirilemeyecegi, kotuye kullanma eylemine iliskin sartlardan
vazge9ilmezlik ko§ulunun saglanmadigi sonucuna vanldigindan, davaci sirketin sikayet
basvurusu uzerine bas>tilan on arastirma neticesinde, sjkayet edilen sirketin 4054 sayih
Kanun'un 6. maddesini ihlal etmediginden bahisle sjkayetin reddi ile sorusturma a9ilmamasina

ili§kin dava konusu isjemde hukuka ve mevzuata aykinhk goriilmemi§tir.
A9iklanan nedenlerle; davanin reddine, a§agida dokiimu yapilan 165,90 TL yargilama
^B^/

giderinin davaci uzerinde birakilmasma, Avukathk Asgari Ucret Tarifesi uyannca durusmah
isjer i9in belirlenen 2.590,00 TL vekalet ucretinin davacidan alinarak davali idareye verihnesine,
karar kesinle§tikten sonra posta Ucreti avansindan artan miktann davaciya iadesine, karann

tebligini izleyen gunden itibaren 30 gun i9erisinde Ankara Bolge Idare Mahkemesi'ne istinaf
yolu a9ik olmak uzere, 21/02/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

Balkan

Uye

Uye

FETIH SAYIN

FATMA UYSAL

YASEMIN TEPEGOZ

37985

192823

216785

YARGILAMA GiDERI
Ba§vurma Harci

44,40 TL

Karar Harci

44,40 TL

Vekalet Harci

Posta Gideri
TOPLAM

6,40 TL
70,70 TL
165,90 TL

B.C. 21/02/2020
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