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DAVACI
VEKILLERi

'• Petrol Ofisi A. §.
~~: Av. Ozge OZMENLIKAN, Av. Efe KOK
[16288-82986-43830] UETS

DAVALI

: Rekabet Kurumu

VEKlLLERl

: Av. Makbule Nazh ONAL, Av. Mehmet Akif KAYAR- Aymadreste

DAVANIN OZETi
: Davacinin hakkinda yumtiilen sorusturma kapsaminda dosyaya giris
talebine iliskin olarak 3, 4, 26, 48, 54, 77, 81 ve 82 numarali bclgelere erisim talebinin reddine iliskin
Rekabet Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 19-35/572-240 sayili karannin; hakkinda yurutiilen

sorusturma kapsaminda sirketin dosyadaki turn iddialar ve deliller hakkinda detayli bilgi sahibi
olabilmesinin savunma hakki icin onem tasidigi, soz konusu belgeler incelenmeden yeterli ve dogru
savunma verilmesi ve sorusturmanin saglikh yurutulmesinin mumkiin olmayacagi, dava konusu
islemin hukuka aykin oldugu ileri surulerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI : Davanin suresinde acilmadigi, dava konusu Kurul karan ile tarafin
erisimine acilmasi uygun aorulmeyen belgelerin tamaminin ilgili mevzuat cereevesinde dosyaya
erisim hakkinin istisnasi olarak belirlenen kurum ici yazisma niteliginde belgeler oldugu, ilgili taraf
bakimindan aklayici ya da suclayici delil niteliginde olmadigi, dava konusu islemin hukuka uygun
oldugu belirtilerek davanin rcddi gerektigi savunulmaktadir.
TURK MILLETt ADINA

Karar veren Ankara 14. Idare Mahkemesince, durusma icin onceden belirlenerek taraflara

duyurulan 26 11.2020 tarihinde vapilan durusmaya davaci vekili Av. Efe Kok ile davah vekili Av.
Mehmet Akif Kayar'in aeldiai goriildu. Taraflara usulune uygun soz venlip aciklamalan

dinlenildikten sonra durusmaya son verildi. Davah idarenin sure asimi itirazi yennde gorulmeyerek
dava dosyasi incelenerek isin geregi goriisuldii:

Dava, davacinin hakkinda yuriitulen sorusturma kapsaminda dosyaya giris talebine iliskin
olarak 3, 4, 26, 48, 54, 77. 81 ve 82 numarali belgelere erisim talebinin reddine iliskin Rekabet
Kurulu'nun 07.l'l.2019 tarih ve 19-35/572-240 sayili karannin iptali istemiyle acilmistir.
4054 sayih Rekabetin Komnmasi Hakkinda Kanunun "Sorusturmaya Baslanmasi, Taahhut

ve Uzlasma" bashkli 43. maddesinin ikinci fikrasinda, "Kurul, baslattigi sorustunualan, sorusturmaya

baslanmasi karannin venldigi tarihten itibaren 15 gun icinde ilgili taraflara bildmr ve tarallann ilk
vazili savunmalanni 30 gun icinde sondermelerini ister. Taraflara taninan ilk yazih cevap suresimn
baslavabilmesi icin Kunllun bu bildirim yazisi ile birlikte, iddialarm turu ve nitehgi hakkinda yeterli

bibiyi ilgili taraflara gondermesi gerekir."; "Delillerin Toplanmasi ve Tarallann Bilgilendinlmesi
baslili 44 maddesinin ikinci fiki-asinda, "Haklarmda somsturmaya baslandigi bildmlen taraflar sozlu
savunma hakkim kullanma taleplerine kadar Kurum bunyesinde kendileri ile ilgili duzenlenmis her
turlu evrakin ve miimkunse elde edilmis olan her tiirlu delilin bir nushas.nm kend.lcnne venlmes.n,
isteyebilir." kuralma yer verilmistir.
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18.04.2010 tarih ve 27556 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Dosyaya Giris Hakkinin
Diizenlenmesine ve Ticari Sirlann Korunmasma iliskin Teblig (Teblig No: 2010/3) "Dosyaya giris

hakki kapsammdaki bilgi ve belgeler" bashkh 6. maddesinde, "Taraflar, dosyaya giris hakki
kapsaminda, Kurum ici yazismalar ve baska tesebbus, tesebbiis birligi ve kisilere iliskin ticari sir ve
diger gizli bilgileri i9erenler hari9 olmak Qzere, Kurum biinyesinde kendileri ile ilgili diizenlenmis her

tiirlii evraka ve elde edilmis olan her tiirlii delile erisebilir."; "Kurum ici yazismalar" bashkh 7.

maddesinde, "Kurum ici yazismalar, Kurulun aldigi nihai kararlar bakimindan hazirlayici islem
niteliginde olan birimler arasi yazismalardir.

Kartellerin Ortaya Cikanlmasi Amaciyla Aktif isbirligi Yapilmasma Dair Yonetmeligin 6 nci
maddesinin iiciincii fikrasi ve 9 uncu maddesinin iicuncu fikrasi cercevesinde elde edilen bilgi ve

belgeler ile Kurumun diger kamu kurumlan, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslan veya ozel
sektor ger?ek ve tiizel kisileri gibi bilgisine basvurulanlarla yaptigi yazismalar da ic yazisma olarak

kabul edilir."; "Dosyaya giris hakkinin kullandinlmasi" bashkh 10. maddesinin ikinci fikrasinda,
"Kartellerin Ortaya Cikanlmasi Amaciyla Aktif isbirligi Yapilmasma Dair Yonetmeligin 6 nci
maddesinin iiciincii fikrasi ve 9 uncu maddesinin ucuncu fikrasi cercevesinde elde edilen bilgiler ile

aklayici ya da suclayici delil niteligi bulunan diger kurum ici yazismalar, Kurum merkezinde
incelenebilir." kurah yer almistir.

Dosyamn incelenmesinden, Kurum kayitlanna 18.05.2018 tarihinde 4003 sayi ve 21.05.2018

tarihinde 4038 sayi ile giren gizlilik talepli iki basvuruda davacinin aralannda bulundugu
tesebbiislerin bayilerine yonelik uygulamalanmn 4054 sayili Kanunun 4. Maddesini ihlal ettigi

iddiasiylayapilansikayetbasvurusuuzerine, 17/11/2011 tarihli Rekabet Kurulu'nun 12.062.018 tanh
ve ^018-1-^9 sayih karan ile soz konusu iddialara yonelik onarastirma yapilmasma karar venldigi,

akabinde Rekabet Kurulu'nun 27.08.2018 tarih ve 18-29/484-M sayih karan ile sorusturma acilmasina

karar verildigi, davacinin hakkinda yurutiilen sorusturma kapsaminda dosyaya giris talebine iliskin
olarak 3, 4, 26, 48, 54, 77, 81 ve 82 numarali belgelere erisim talebinin, dava konusu Kurul karan ile
soz konusu belgelerin aklayici veya suclayici niteligi bulunmayan Kurum ici yazisma niteliginde
oldugundan bahisle reddedildigi, bunun uzerine bakilan davanin acildigi anlasilmaktadir.
Bakilan uyusmazhkta, davacinin dosyaya giris talebine iliskin olarak erisim talebinde
bulundugu 3 numarali belgenin ilk inceleme raporu ve 26 numarali belgenin onarastirma raporu
oldugu °bu raporlann davaci hakkinda sorusturma acilmasina gerek olup olmadiginin tespit
edilebiimesi amaciyla Kurum biinyesinde yurutiilen hazirlik sureclerine iliskin belgeler olup bu
belgelerin Kurum ici yazisma niteliginde oldugu; 4 numarali belgenin davaci hakkinda onarastirma

acilmasina iliskin Kurul karan, 54 numarali belgenin sorusturma siiresinin uzatilmasi icin Kurul a
sunulan Bilgi Notu, 48 numarali belgenin bir baska tesebbiise iliskin olarak baslatilan sorusturmanin

davaci hakkinda yiirutiilen sorusturma ile birlestirilmesine iliskin Kurul karan oldugu, bubelgelenn

sorusturma siirecinin yonetilmesine iliskin Kurumun ic isleyisi ile ilgili belgeler olup Kurum 191
yazisma niteliginde oldugu; 77, 81 ve 82 numarali belgelerin Enerji Piyasasi Duzenleme Kurumu ve
Petrol Uriinleri isverenleri Sendikasi'na Rekabet Kurumu tarafindan gonderilen bilgi isteme yazilan

ve PUlS'den gelen cevap yazilan oldugu, Kurumun diger kamu kurumlan, kamu kurumu nitehgmdek.

meslek kuruluslan veya ozel sektor ger9ek ve tiizel kisileri gibi bilgisine basvurulanlarla yaptigi
yazi§malann i9 yazisma oldugu sonucuna ulasilmaktadir.
Bu durumda davaci hakkinda yiiriitulen sorusturma kapsaminda dosyaya giris talebine iliskin

olarak erisim talebinde bulundugu 3, 4, 26, 48, 54, 77, 81 ve 82 numarali belgelerin, Kurulun aldigi
nihai kararlar bakimindan hazirlayici islem niteliginde olan Kurum i?i yazisma niteliginde oldugu, soz

konusu belgelerin aklayici veya su9layici delil niteligi bulunmayan Kurum 191 yazisma niteliginde
oldugu anlasildigindan dava konusu islemde hukuka aykinhk bulunmamaktadir.
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A9iklanan nedenlerle; davanin reddine, asagida dokiimu yapilan 171,10-TL yargilama

giderinin davaci uzerinde birakilmasma, Avukathk Asgari Ucret Tarifesi uyannca durusmah isler i^in

belirlenen 3.110,00-TL vekalet ucreti ile davah idare tarafindan yatinlan 7,80 TL vekalet harcinin
davacidan ahnarak davah idareye verilmesine, artan posta iicretinin kararin kesinlesmesinden sonra

davaciya iadesine, karann tebligini izleyen giinden itibaren otuz (30) gun igerisinde Ankara Bolge
idare Mahkemesi'ne istinaf yolu a9ik olmak iizerc, 10/12/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
Baskan
GULTEN HATIPOGLU
37766

Uye
SAMET ALTINDAG
138944

Uye
E$REF ACIKGOZ
192836

YARGILAMA GIDERLERi
Basvurma Harci

54,40 TL

Karar Harci

54,40 TL

Vekalet Harci

Posta Gideri

TOPLAM
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7.80 TL

54,50 TL

171,10 TL

- qZDnZI-ikeriKbiltalnii.

