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: 2020/211

KARAR NO : 2020/1614

Tarih

18.11.2020

Sayi

12424

SDP

: 640

DAVACI

: Cihan Medikal San. ve Tic. A.§.

VEKJLJ

: Av. Ezgi Serin AKSU

DAVALI

: Rekabet Kurumu Baskanligi

VEKJLJ

: Av. UmmU Duygu Batur

MUDAHIL (DAVALI)

: Alcon Laboratuvarlan TicaretAnonim §irketi

VEKILI

: Av. Turgan Gurmen

DAVAN1N OZETI

: Davaci sirket tarafindan, kontak lens pazannda faaliyet g5steren

mudahil Alcon LaboratuvarlarfTicaret Anonim §irketilnin www.lenskullan.com aditinternet sitesinde
05.12.2016-31.12.2016 tarihleri arasinda indirim kodu kampanyasi yapmak suretiyle, hukukaaykm

reklam, tamtim ve yontemlerle rekabeti kisitladigi ve soz konusu eylemlerin piyasada tekelle§meye
yol acabilecek nitelikte oldugu gerekcesiyle yaptigi §ikayet ba§vurusunun, yapilan on arasjirma
sonucunda reddedilmest lie mudahil hakkinda soru§turma acilmamasina karar verilmesine iliskin
20.06.2019 tarih ve 151 sayih Kurul karannin; Alcon Laboratuvarlan Ticaret Anonim §irketi'nin
bahsi gecen eylemlerinin 4054 sayili Kanun kapsaminda kaldigi ve soru§turulmasi gerektigi ileri
siiriilerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN QZETI

:

Kontak lens pazarinda faaliyet gosteren mOdahil sirketin

www.ienskullan.com adli internet sitesinde 05.12.2016-31.12.2016 tarihleri arasinda indirim kodu

kampanyasi yapmasi §eklinde gerceklesen eyleminin, 4054 sayih Kanun kapsammda soru§turulmasi
gereken bir fiil olinadigi, j§lemin hukuk ve mevzuata uygun oldugu belirtilerek davanin reddi
gerektigi savunulmaktadir.
MUDAHIL BEYANI

www.lenskullan.com adh internet sitesinde 05.12.2016-31.12.2016

tarihleri arasinda yap&Han indirim kodu kampanyasimn rekabeti engelleyici biryamrun bulunmadigi,
islemin hukuka uygun oldugu belirtilerek davanin reddi gerektigi beyan edilmektedir.
>

TURK MiLLETI ADINA

Karar veren Ankara 23. idare Mahkemesi'nce durusma icin Snccden belirlenerek taraflara

duyurulan 26.10.2020 tarihinde durusma salonunda toplanildi. Davaci vekili Av. Oguz ^elik'in ve
davali idare vekili Av. Ummti Duygu Batur*un geldigi, mudahil vekili Av. Turgan GUrmen'in
gelmedigi gOriilerek duru§maya basjandi. Taraflara usulQne uygun soz verilerek acikiamalari
dinlenildikten sonra durusmaya son verildi. Davadosyasi incelenerek i§ingeregi gSrusGldu.
Dava, davaci sirket tarafindan, kontak lens pazannda faaliyet g5steren mUdahil Alcon
Laboratuvarlan Ticaret Anonim §irket?nin www.lenskullan.com adli internet sitesinde
05.12.2016-31.12.2016 tarihleri arasinda indirim kodu kampanyasi yapmak suretiyle, hukukaavian
reklam, tamtim ve ySntemlerle rekabeti kisitladiguve s6z konusu eylemlerin piyasada tekelle§meye

yol acabilecek nitelikte oldugu gerekcesiyle yaptigi sjkayet ba§vurusunun, yapilan On arasfirma
sonucunda reddedilmesi ile mUdahil hakkmda soru$turma acilmamasma karar verilmesine ili§kin
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20.06.2019 tarih ve 151 sayili Kurul kararmin iptali istemiyle acilmisfcr.

4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanunun "Kapsam" basUkli 2, maddesinde,
"Ttirkiye Cumhuriyeti smirlan icinde mal ve hizmet piyasalannda faaliyet gosteren ya da bu
piyasaian etkileyen her tiirlu tesebbilsiin aralannda yaptigi rekabeti engelleyici, bozucu ve kisitlayici
anlasma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hakim olan tesebbUslerin bu hakimiyetlerini kOtQye
kullanmalannm ve rekabeti Snemli olciide azaltacak birle§me ve devralma niteligindeki her turlu

hukuki i§iem ve davramslarin, rekabetin korunmasina ySnelik tedbir, tespit, diizenleme ve
denetlemeye iliskin islemlerin bu Kanun kapsamina girdigi." ifade edilmis; "Tammlar" basjikli 3.
maddesinde, bu Kanunun uygulanmasinda; rekabetin, mal ve hizmet piyasalanndaki tesebbusler
arasmda ozgurce ekonomik kararlar verilebilmesini saglayan yan§j, hakim durumun ise belirii bir
piyasadaki bir veya birden fazla te$ebbusiin, rakipleri ve mu§terilerinden bagimsiz hareket ederek

fiyat, arz, Uretim ve dagitim miktan gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gucunii ifade ettigi
belirtilmistir.

Ayni Kanunun "On arastirma'' bashkli 40. maddesinde, "Kurul, resen veya kendisine intikal
eden basvurular Ozerine dogrudan sorusnirma acilmasma ya da soru§turma aglmasina gerek olup

olmadigimn tespiti icin onara§tirma yapilmasma karar verir. On arastirma yapilmasina karar verildigi
takdirde Kurul Baskani, meslek personeli uzmanlardan bir ya da birkacini raportor olarak

gorevlendirir. On ara§tirma yapmakla g5revlendirilen raportor 30 gun icinde elde ettigi bilgileri, her
turlu delilleri ve konu hakkindaki goruskrini Kurula yazih olarak bildirir.", "On arastirmamn
Sonuclanmasi" ba§likli 41. maddesinde, "On arastirma raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gun
icinde, Kurul elde edilmis, olan bilgileri degerlendirerek karar vermek uzere toplanir ve sorusturma
acilmasma veya acilmamasma karar verir." hukumlerine yer verilmistir.

Dava dosyasinm incefenmesinden, kontak lens pazannda faaliyet gtisteren davaci sirketin,
yine ayni pazarda faaliyet gosteren mtldahi! Alcon Laboratuvariari Ticaret Anonim §irketi'nin
www.lenskullan.com adli internet sitesinde 05.12.2016-31.12.2016 tarihleri arasinda indirim kodu

kampanyasi yapmak suretiyle, hukuka aykin reklam, tanitimve yontemlerle rekabeti kisitladigi vesoz
konusu eylemlerin piyasada tekellesmeye vol acabilecek nitelikte oldugu gerekcesiyle davah idareye
31.05.2018 tarihinde §ikayet ba$vurusunda bulundugu, §ikayet ilzerine davah idarenin 21.06.2018
tarih ve 355 sayili Kurul karanyla mudahil hakkmda sorusturma acilmamasma karar verdigi, bu
isteme kar§i acilan davada Ankara 10. idare Mahkemesinin 22.01.2019 tarih ve E:2018/1525,
K2019/I16 sayih karanylasjkayet hakkinda (in arasfcrma yapilmaksizin karar verildigi gerekcesiyle
islemin iptal edildigi, yargi karanni yerine getiren davah idarenin mUdahil §irket hakkinda on
arastirma basjattigi, yapilan on arastirma neticesinde davacimn sjkayetinin reddedilmesi ve madahil
hakkinda sorusturma acilmamasma karar verilmesi uzerine bakilan davanin acildigi anlasilmaktadir.

4054 sayili Kanunun yukanda yer verijen hukttmlerine gSre, bu Kanunun kapsamina

oncelikle TQrkiye Cumhuriyeti simrlan icinde mal ve hizmet piyasalannda faaliyet gosteren yada bu
piyasaian etkileyen her turlii tesebbiisUn aralannda yaptigi rekabeti engelleyici, bozucu ve kisitlayici
anlasma, uygulama ve kararlar girmektedir. Bunun yaninda, piyasaya hakim olan te§ebbuslerin bu
hakimiyetlerini kStiiye kullanmalan ve rekabeti finemli olciide azaltacak birlesme ve devralma
niteligindeki her turlu hukuki i§lem ve davranisjan da 4054 sayili Kanun kapsaminda kalmaktadtr.
Uyusmazhga konu olayda; davaci ?irket tarafindan, kontak lens pazannda faaliyet gOsteren
mudahil Alcon. Laboratuvarlan Ticaret Anonim §irketi'ninwww.lenskullan.com adliinternetsitesinde
05.12.2016-31.12.2016 tarihleri arasinda indirim kodu kampanyasi yapmak suretiyle, hukuka aykin.

reklam, tamtim ve yontemlerle rekabeti kisitladigi ve sflz konusu eylemlerin piyasada tekellesmeye
yol acabilecek nitelikte oldugu gerekcesiyle davah idareye sjkayet ba§vurusunda bulunulmu§tur.
Dosya kapsaminda yer alan bilgi ve belgelere bakildiginda; davaci tarafindan $ikayet edilen
mUdahilin sjkayete konu eylemlerinin gerceklestigi 2016 yilinda kontak lens piyasasmdaki pazar
payimn %37,90, pazar payi olarak sonra gelen digeriki sirketin paylanmn ise %35,10 ve %22,00
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oldugu, 2017 yilinda bu oranlann sirasiyia %45,87, %34,24 ve % 10,82olarak, 2018 yilindaise yine
sirasiyla % 38,39, %36,45 ve% 14,34 olarak gerceklestigi, bunun yamnda kontak lens piyasasi icin
ithalat ve piyasaya giris. icin herhangi bir engelin bulunmadigi gSrulrriektedir.
Yukanda yer Yerilen verilere gore, miidahil sirketin rekabet9i bir piyasa oldugu gorulen

kontak lens piyasasina hakim durumda olmadigi, rakipleri ve mu§terilerinden bagimsiz hareket ederek
fiyat, arz, Oretim ve dagitim miktan gibi ekonomik parametreleri. belirleyebilme gucune sahip
bulunmadigi anla§ilmaktadir.

Bunun yamnda; uyusmazlik kapsaminda, mudahil sirketin kontak lens piyasasinda faaliyet

gosteren baska bir tesebbusle rekabeti engelleyici, bozucu veya kisitlayici anlasma yaptigina iliskin
bir veri de yer almamaktadir.

Bu durumda, kontak lens pazannda faaliyet gOsteren mudahil sirketin www.lenskullan.com
adli internet sitesinde 05.12.2016-31.12.2016 tarihleri arasinda indirim kodu kampanyasi yapmasi

seklinde gercekle§en eyleminin, 4054 sayili Kanun kapsaminda soru§turulmasi gereken bir fiil
olmadigi aniasildigindan, yapilan 6n arastirma neticesinde mtldahil hakkmda sorusturma
acilmamasma karar venlmesine iliskindavakonusu is>mde hukuka aykirilik gorQlmemistir.

Aciklanan nedenlerle, davanin reddine, asagida dokumii yapilan 251,50-TL yargilama

giderinin davaci uzerine birakilmasina, Avukathk Asgari Ucret Tarifesi uyarmca durusmah isjericin
belirlenen 2.590,00 TL vekalet Qcretinin davacidan almarak davali idareye venlmesine, artan posta
ucretinin karann kesinlesmesinden sonra davaciya iadesine, mudahil tarafindan yapilan yargilama

giderinin davaci tarafindan mudahile Gdenmesine, karann tebligini izleyen giinden itibaren 30 gun
icerisinde Ankara BQlge idare Mahkemesi'ne istinaf yolu acik olmak uzere, 27/10/2020 tarihinde
oybirligiyle karar verildi.
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VOLKAN AYD1N
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YARGILAMA GiDERLERi (DAVACI)

Ba$vurma Harci :
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44,40 TL
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Vekalet Harci
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YARGILAMA GiDERLERi (MODAHJL}___
Ba§vurma Harci

54.40 TL

Vekalet Harci

Posta Gideri
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7,80 TL
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73,20 TL.
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