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JSTJNAF BASVURUSUNDA

BULUNAN (DAVACI)

: TURK TUBORG BiRAVE MALT SANAYi ANONiM SiRKETl

VEKJU

: AV. ORKUN iSQi
UETS ADRESi

KARSI TARAF (DAVALl)

: REKABET KURUMU / ANKARA

VEKJU

: AV. HUSEYiN COSGUN - Ayni Yerde

MUDAHJL (DAVALl YANINDA)

: ANADOLU EFES BiRACILIK VE MALT SANAYii A.§.

VEKJU

: AV. SULAYMAN YILMAZ- UETS ADRESi

iSTEMiN OZETi

: Davaci sirket tarafindan, "Tekel Birasi" markasinm ve tescil

edilen seklin Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. tarafindan devralmmasi talebine iliskin olarak

2010/4 sayili Rekabet Kurulundan izin Almmasi Gereken Birlesme ve Devralmalar Hakkinda Tebligin 7.
maddesinin birinci fikrasinda ongorulen ciro esiklerinin asiimamasi nedeniyle izne tabi olmadigina dair
Rekabet Kurulu'nun 07/02/2019 tarih ve 19-06/54-20 sayili isleminin iptali istemiyle acilan davada; Rekabet
Kurumunun mevzuatla tanimlanan ana islevi piyasada yogunlasmamn onlenmesi oldugu, bu faaliyetin ise

duragan bir faaliyet olmayip sureklilik arz eden, guncel kosullara gore degerlendirmeyi zorunlu kilan bir
faaliyet oldugunun agik oldugu, bu nedenle piyasa kosullarma gore rekabeti engelleyici nitelikte bulunarak
reddedilen bir basvurunun yenilendigi tarihteki degisen mevcut piyasa kosullan dikkate alinarak kabulu ya

da olayda oldugu gibi Kuruldan izin almmasi zorunlu islemler kapsaminda olmadiginin tespiti yolunda karar
almmasi mumkun oldugu, onemli olan hususun bu degerlendirmelerin tereddute yol agmayacaksekilde agik

ve objektif olgu ve kriterlere baglanmis olmasi gerektigi, bu kapsamda, mevzuat hukumleri uyarmca, hangi
tur birlesme ve devralmalann hukuki gecerlilik kazanabilmesi igin Kurula bildirilerek izin almmasi gerektiginin

Kurulun gikaracagi tebliglerle ilan edilecegi, bildirimin, Kurul tarafindan hazirlanacak Bildirim Formlannin

istedigi bilgileri tarn ve eksiksiz olarak igerecegi, bildirimde bulunanin, diger ilgili tarafi durumdan haberdar

etmek zorunda oldugu, 2010/4 sayili Rekabet Kurulundan izin Almmasi Gereken Birlesme ve Devralmalar
Hakkinda Tebligde ise, soz konusu islemin hukuki gegerlilik kazanabilmesi igin Kuruldan izin almmasi
zorunlu hallerin sayildigi, o halde bildirim yapmak igin birlesme ve devralmanm tebligde sayilan izin almmasi
zorunlu hallerden olmasi gerektigi, aksi takdirde bildirim yapilmasmin zorunlu olmadigi, Anadolu Efes

tarafindan yapilan izin basvurusunun Kurul tarafindan incelenmesi neticesinde Tekel Birasmm 2010/4 sayili
Teblig'in 7. maddesinin birinci fikrasmdaki ciro esiklerinin asilmadigi anlasildigmdan izne tabi bir islem
olmadigina karar verildigi, bu konuda taraflar arasmda bir ihtilaf bulunmadigmin agik oldugu, heme kadar
davaci tarafindan

Danistay karari sonrasi devir sozlesmesinin hukumsuz hale geldigi. taraflar

arasmda yeni bir devir sozlesmesi yapilmadan Mey'in bilgisi, nzasi ve izni olmadan yeni bir izin basvurusu

yapildigi ve anlasmanm nihai veya mevcut halinin bir kopyasmin bildirim formuna eklenmesmin zorunlu

oldugu belirtilmisse de. Anadolu Efes'in Danistay karari sonrasi aradan gegen uzun suregte piyasa
sartlannin degistiginden bahisle yeni bir izin basvurusunda bulundugu ve bu bildirimi yapmadan once

Teblig'in 10 maddesinde belirtildigi uzere karsi tarafi (Mey) durumdan haberdar ettiginin taraflar arasindaki
yazismalardan anlasilmis olmasi karsismda bu iddianm gegerli gomlmedigi, kaldi ki rekabet otontesinin
evveliyetle incelemesi gereken husus; su veya bu sebeple gegersiz olan sozlesmenin durumu olmayip,
kendisine sunulan ve/veya bilgi beige istenerek tamamlanan veriler isiginda bir analiz yaparak sonuca

varmak oldugu yaptigi inceleme sonucunda, rekabetgi bir problem gormemesi ve isleme izin vermis
olmasi halinde, sadece rekabet hukuku agismdan bir onay verildigi, ozel hukuk kurallar. gergevesmde farkli
prosedurlere tabi farkli islemlere gegerlilik kazandirdigmm kabulune olanak olmadigi, taraflar.n herhang.

bir asamada islemden vazgegebilecekleri, izin oncesi ya da sonrasi suregte birlesme/ devralmay.
qergeklestirmeyebileceklerinin agik oldugu, bir baska ifadeyle davac. tarafga sozlesmenin gegerli olup
olmadigi yolundaki iddialar ile marka tesciline iliskin iddialar, sozlesmenin taraflan olan Mey He
Anadolu Efes arasmda gozulmesi gereken uyusmazlik olup, davaci tarafga bu yonde iler. surulen iddialarm
Rekabet Kurulu'na usulune uygun bir sekilde yapildigi anlas.lan bagvuru hakkinda karar ver.lmesine

enqel olmadigi, belirtilen degerlendirmeler isiginda, usulune uygun bir gekilde yapilan uyusmazlik
konusu basvuru hakkinda guncel piyasa kosullan ve mevzuat hukumleri dikkate alinarak alman
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dava konusu Kurul karannda hukuka ve mevzuata aykirilik bulunmadigi sonucuna vanldigi gerekgesiyle

davanin reddine ili§kin olarak, Ankara 12. idare Mahkemesi'nce verilen 26/06/2020 tarih ve E:2019/1671,
K:2020/864 sayili karann, hukuka aykiri oldugu ileri surulerek istinaf basvurusunun kabulu ile anilan karann
kaldinlmasi ve dava konusu islemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

DAVALl iDARESAVUNMASININ OZETJ: Mahkeme karannda hukuka aykirilik bulunmadigi ileri surulerek
istinaf basvurusunun reddi gerektigi savunulmustur.

MUDAHiLiN SAVUNMASININ OZETJ

: Mahkeme karannda hukuka aykirilik bulunmadigi ileri surulerek

istinaf basvurusunun reddi gerektigi savunulmustur.
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TURK MiLLETl ADINA
Karar veren Ankara Bolge idare Mahkemesi 8. fdari Dava Dairesince 2577 sayili Yasanin degisik
45. maddesi uyannca dava dosyasi incelenerek geregi gorusuldii:
Ankara 12. idare Mahkemesi'nce verilen 26/06/2020 tarih ve E:2019/1671, K:2020/864 sayili karar

usul ve hukuka uygun olup istinaf basvurusunun kabulunu gerektiren bir neden bulunmadigmdan, davaci
tarafm istinaf basvurusunun REDDINE, yargilama giderierinin basvuruda bulunan taraf uzerinde

birakilmasina, posta gideri avansmdan artan miktann istenilmesi halinde ilgili tarafa iadesine, 2577 sayili
Yasanin degi§ik 46. maddesi uyannca karann tebligini izleyen gunden itibaren 30 gun igerisinde Dani§tay
ilgili Dairesine temyizyolu agik olmak uzere, 02/12/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
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ERGUN OZCAN

HUSEYiN MISIR

SERPiLTUNCYETKiN

32728

38043

37868
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