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Rekabet Kurumu/Ankara

VEKtT.t

:Hukuk Musaviri Mehmet Akif Kayar • Aym Yerde

DAVANIN QZETI

iDavaci sirket tarafindan, Rekabet Kurulu'nun 13/06/2019 tarih

ve 19-21/307-M sayih karan uyannca >-uriitulen soru$turma muvacehesinde sorusturma
raporu altinda 4054 sayih Kanun'un 4.niaddesi kapsammda yurutUlen sorusUirma

dosyasmdaki pazar tanimi bakrnimdan yararlanilan yayinlara iliskin dosyaya, Dosya Gins
Hakkmin Duzenlenmesine ve Ticari Sirlarin Korunmasma iliskin 2010/3 sayili Teblig

uyannca gins ile bazi belgelere (Bdge:9,17,19,31,62,84,88,13,63,64,79,85,60,61 'in sadece
Ek-l. Ek-2, Beige 65'inekleri) erisiniinin saglanmasi isteminin reddine dair 17/07/2020 tarih
ve 20-34/443-197 sayili isjeminin, 4054 sayili Kanumin 44. maddesinin 2. fikrasmda
belirtilen her tOrluevrakan ve her turludelilin verilmesini isterne haklarmin ihlal edildigi, bu

baglamda Teblig hukumlerine aykin olarak bilgi vermenin reddedilmesinin celiski teskil
ettigi, yine Kanunda yer alan "Kurul, taraflan bilgilendirmedigi ve savunma hakki vermedigi
konulan kararlarina dayanak yapamaz." hukmuyle giivence altina alinan savunma haklannin

ihlal edildigi, istenilen bilgilerin sorusturma kapsammda ki diger sirketler acismdan herhangi
bir zarar dogurmayacagi dolayisiyla hukuka aykin oldugu ileri suriilerek iptali
istenilraektedir.

SAVUNMANIN 6ZETI : Kumm ici yazismalar ve baska te§ebbus, tesebbus birligi ve
kisjlere iliskin ticari sir ve diger gizli bilgilerin dosyaya giris. hakki kapsami dismda

tutuldugu, davaci stfketinde aym nitelikteki bilgi ve belgelerinin sorusturma dosyasi
kapsamina gizlilik talebiyle sunuldugu, dolayisiyla dava konusu isjemin hukuka uygun
oldugu belirtilerek davanm reddi gerektigi savunulmaktadir.
TURK MILLETi ADINA

Kararveren Ankara 3, idare Mahkemesi'nce,durustna icin onceden belirlenip, taraflara

duyurulan 25/02/2021 tarihinde yapilan durusmaya davaci vekili Av. Ozan Gokce ile davah
idare vekili Hukuk MOsaviri Mehmet AkifKayar'in geldigi gorulerek durusmaya basjamldi.

^Taraflara usulune uygun soz verilip aciklamalan dinlendikten soma durusmaya son verildi.
Dava. dosyasi incelenerek i§in geregi g6ru?uldu;

SDava, davaci sirket tarafindan, Rekabet Kurulifnun 13/06/2019 tarih ve 19-21/307-M
sayili karan uyannca yiirutiilen sorusturma muvacehesinde sorusturma raporu altinda 4054
sayih Kanun'un 4.maddesi kapsammda yurutulen sorusturma dosyasmdaki pazar tanimi
bakimindan yararlanilan yayinlara iliskin dosyaya, Dosya Giris. Hakkmm Duzenlenmesine ve
Ticari Siriann Korunmasma ili§kin 2010/3 sayili Teblig uyannca giris ile bazi belgelere

(Belge:9,17,19,31,62,84,88,13,63,64,79,85560,6l 'in sadece Ek-l. Ek-2, Beige 65'in ekleri)
erisiminin saglanmasi isteminin reddine dair 17/07/2020 tarih ve 20-34/443-197 sayih
isteminin iptali istemiyle acilmi§tir.
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4054 sayih Rekabetin Korunmasi Hakkmda Kanun'un 4. maddesinde; "Belirli bir mal
veya hizmet piyasasinda dogrudan veya dolayh olarak rekabeti engelleme, bozma ya da
kjsitlama amacim tasjyan veya bu etkiyi doguran yahut dogurabilecek nitelikte olan
te$ebbttsler arasi anlasmalar, uyumlu eylemler ve tesebbiis birliklerinin bu tUr karar ve
eylemleri hukuka aykin ve yasaktir. Bu hatter, ozellikle sunlardrr: a) Mal veya hizraeflerm
alim ya da satrni fryatmm, fiyau olu$turan maliyet, kargibi unsurlar ile her ttlrlu alim yahut
satrm §artlannin tesbit edilmesi, b) Mal veya hizmet piyasalarmin b5lu§Ulmesi ile hertilriu
piyasa kaynaklanmn veyaunsurlannin paylasrimasi ya dakontrolu, c) Mal veya hizmetin arz

ya da talep miktarinni kontrolu veya bunlarm piyasa di§vnda belirlenmesi, d) Rakip
te§ebbOslerin faaliyetlerinin zorlastinlmasi, kisitlanmasi veya piyasada faaliyet gosteren

te§ebbuslerin boykot yada diger davranisjarla piyasa disjna9ikartilmasi yahut piyasaya yeni
gireceklerin engellenmesi, e) Munhasir bayilik hari9 olmak Qzere, esfc hak, yukumliilUk ve

edimler i9in e§it durumdaid kisHere farkli sartlann uygulanmasi, f) Anlasmanm niteligi veya

ticari teamtillere aykin olarak, bir mal veya hizmet ile birlikte diger mal veya hizmetin satm
almmasmm zorunlu kilmmasi veya araci tesebbiis durumundaki ahcilarm talep ettigi bir
malm ya da hizmetin diger bir mal veya hizmetin de alici tarafindan te§hiri $artma

baglanmasi ya da arz edileii bir mal veya hizmetin tekrar arzina iliskin sartlann ileri
suriiimesi, bir anlasmanm varhgmm ispatlanamadigi durumlarda piyasadaki fiyat
degismelerinm veya arz ve talep dengesinin ya da te§ebbQsierin faaliyet bBlgeierinin,
rekabetin engellendigi, bozuldugu veya kisitlandigi piyasalardakine benzerlik gostermesi,
te$ebbuslerin uyumlu eylem i9inde olduklanna karine teskil eder. Ekonomik ve rasyonel
gergeklere dayanmak ko§uluyla taraflardan her bin uyumlu eylemde bulunmadigim
ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir." hukmu, 40. maddesinde; "Kurul, resen veya
kendisine intikal eden basvurular fizerine dogrudan sorusturma a9ilmasina ya da soru§turma

asilmasma gerek olup olmadiginm tespiti ii?in onarastirma yapilmasma karar verir.
Onarastirma yapilmasma karar verildigi takdirde Kurul Basjeani, meslek personeli
uzmanlardan bir ya da birka9im raportor olarak gCrevlendirir. Onarastirma yapmakla
gorevlendirilen raportQr 30 gun i9inde elde ettigi bilgileri, her turiu delilleri ve konu

hakkindaki goriislerini Kurula yazih olarak bildirir." hiikmu, 41. maddesinde; "Onarasfarma
raporunun Kurula teslimini takip eden 10 gun i9inde, Kurul elde edilmi§ olan bilgileri
degerlendirerek karar vermek Uzere topianir ve sorusttirma a9ilmasma veya afilmamasina
karar verir." hukmu, 42. Maddesinde; "Kurulun, ihbar veya sjkayet baswrulannda ileri

suriileniddialan ciddi ve yeterli bulmasi durumunda, ihbar veya §ikayet edenlere ileri sOrulen
iddialarm ciddi bulundugu ve ara$tirmaya basjandigi yazih olarak bildirilir. Kurulun, gerek
ba§vurulan a9ikca reddetmesi, gerekse suresi i9tnde bildirimde bulunmayarak reddetmis,

sayilmasi durumlannda, dogrudan ya da dolayh men&ati oldugunu belgeleyen herkes
Kurulun red karanna kar§i yargi yoiuna basvurabilir." hukmil, 43. Maddesinde; "Sorustarma

***i ~ij^pilmasina karar verildigi takdirde Kurul ilgili daire baskaninm g6zetiminde* sorusturmayi
"~* ;tjfaftlfecek raportar veya raportQrleri belirler. Sorusturma en ge9 6 ay i9inde tamamlanir.
..j^'XjeM&ii gorUldugu hallerde bir defaya mahsus olmak flzere Kurul tarafindan 6aya kadar ek
V*L ^fire geSilebilir. Kurul, basjattigi soru$turmaian, sorusfcirmaya basjanmasi kararmm verildigi
. ^ *'-l|riWeft rribaren 15 gun i9inde ilgili taraflara bildirir ve taraflann ilk yazih savunmalanm 30

*? *~*gurr^inde gSndermeierini ister. Taraflara tanman ilk yazili cevap stlresinin basjayabilmesi
^^p^rfKurulun bu bildirim yazisi ile birlikte, iddialann turii ve niteligi hakkmda yeterli bilgiyi
* ilgili taraflara gondermesi gerekir." hukmu, 44. maddesinde; "Kurul adma hareket eden ve

Kurul tarafindan beiirlenip, gorevlendirilen raportflrlerden olu§an bir heyet, sorusttirma
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safhasmda bu Kanunun 14 uncfi maddesinde duzenlenen bilgi isteme ve 15 inci maddesinde

duzenlenen yerinde inceleme yetkilerini kullanabilir. Belirlenen bu sure i9inde luzum
gordtikleri evrakm gonderilmesini ve her turlu bilginin verilmesini taraflardan ve ilgili diger
yerlerden isteyebilir. Kurulun sorusturma safhasinda, bu Kanunu ihlal ettigiiddia edilen kisi
veya kisiler, karan etkileyebilecek her turlu bilgi ve delili her zaman Kurula sunabilirler.
Haklarmda soru§turmaya basjandigi bildirilen taraflar sozlii savunma haklcmi kullanma
taleplerine kadar Kurum biinyesmde kendileri ile ilgili dfizenlenmi? her turlli evrakm ve
mUmkiinse elde edilmis, olan her turlQ delilin bir nushasinm kendilerine verilmesini

isteyebilir. Kurul, taraflan bilgilendirmedigi ve savunma hakki vermedigi konulan
kararlanna dayanak yapamaz." hukmu yer almaktadir.
2010/3 sayih Dosya Giri§ Hakkmm Duzenlenmesine ve Ticari Siriann Korunmasma

iliskm Teblig'in 6.maddesinde; "Taraflar, dosyaya giris. hakki kapsammda, Kurum 191
yazi$malar ve baska tesebbiis, tesebbOs birligi ve kisjlere ilisjrin ticari sir ve diger gizli
bilgileri icerenler hari9 olmak uzere, Kurum btinyesinde kendileri ile ilgili dQzenlenmis her
turlu evraka ve elde edilmis. olan her tQrlQ delile erisebilir." duzenlemesi, 7. maddesinde;

"(-.)(2) Kartellerin Ortaya Cikanlmasi Amaciyla Aktif Isbirligi Yapilmasma Dair
Yonetmeligin 6 nci maddesinin ucuncil fikrasi ve 9 uncu maddesinin ityuncu fikrasi
9ercevesinde elde edilen bilgi ve belgeler ile Kurumun diger kamu kurumlan, kamu kurumu

niteligindeki meslek kurulusjan veya Qzel sekt6r gercek ve ttizel kisjleri gibi bilgisine
basvurulanlarla yapngi yazismalar da 19 yazisma olarak kabul edilir." duzenlemesi, 12.
maddesinde; "(1) Ticari sir, te§ebbuslerin faaliyet alanlan ile ilgili olan ve gizli tutma

iradesine sahip olduklan, yalmzca belirli ve kisith bir kesim tarafindan bilinen ve elde
edilebilen, baste rakipleri olmak uzere Ocuncu kisjlere ve kamuya a9Lklanmasi halinde ilgili
tesebbusun ciddi zarar gflrme ihtimali bulunan her turlQ bilgi ve belgedir. (2) Olaym ve
te§ebbtls0n ozelliklerine gore, te§ebbuslerin 19 kurulus yapisi ve organizasyonu, mall,
iktisadt, kredi ve nakit durumu, arastirma ve gelistirme cah§malan, faaliyet stratejisi,
hammadde kaynaklan, iiretim ve imalata iliskin teknik bilgiler, fiyatlandirma politikalan,

pazariama taktikleri ve masraflan, pazarpaylan, toptanci ve perakendeci musteri potansiyeli
ve aglan, izne tabi veyatabi olmayan sozlesme baglantilan gibi bilgi ve belgeler ticari sir
olarak kabul edilebilir. (3) A9iklanmasi halinde ilgili tesebbOs veya rakiplerinin zarar g0rme
ihtimali bulunsa bile, rekabet hukuku mevzuatinin ihlali niteliginde olan sQzlesme, anlasma,

uzla§ma ve eylemlere iliskin bilgi ve belgeler ticari sir sayilmaz. (4) Yayimlanan, kamuya
a9iklanan ya da resmi sicil veya bilan9olar ile.faaliyet raporlannda yer alan bilgiler ile
iizerinden be§ yil veya daha fazla zaman ge9mesi gibi sebeplerle artik ticari onemini
kaybetmis. bilgiler ticari sir olarak degerlendirilmeyebilir." duzenlemesi, 13. maddesinde; "(1)
Kurum kayitlanna giren bilgi ve belgelenn ticari sir i9erip icermediklerinin belirlenmesi ve

„-~~ bu durumun gerek9elendirilmesi, esas olarak sir sahibi te§ebbuslerin sorumlulugundadir. (2)

.^"'Jf^;^Te§ebbQsIer, gizlilik taleplerinde; a) Ticari sir i9eren bilgi ve belgelerin neler oldugunu, b) Bu
f,\ ^ /Bilgi ve belgelerin ticari sir niteligini a9iklayan gerek9elerini, c) Belgelerin ticari sir
I- ^f^^imayan hallerini yazih olarak Kuruma bildirirler. (3) Kanunun 15 inci maddesi
1

, :W9ej9evesinde ger9eklestirilen yerinde incelemelerde tesebbiislerden sureti ahnan bilgi ve

V•'^ *^~: 'belgelere iliskin ticari sir degerlendirmesi, gorevli meslek personelince belirlenen sOre
••••. ^J9erisinde, tesebbusler tarafindan Kuruma ganderilir. (4) Kurum gerek gordugunde, stlre
"^--^ *tariimak suretiyle, te§ebbuslerden gizlilik taleplerine iliskin olarak aynntih a9iklama
isteyebilir. (5) Gizlilik talebinde bulunan tesebbusler, ilgili belgelerde yer alan ticari sirlan
ayn ayn belirtir. Haklarmda gizlilik talep edilen belgelerin tQmunun ticari sir niteliginde
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oldugu yanundeki beyanlar kabul edilmez. (6) Tesebbusler yalmzca kendilerinden elde edilen
ve kendileriyle ilgili ticari sirlar bakimindan gizlilik talebinde bulunabilirier." duzenlemesi,
14. maddesinde; "(1) Tesebbfisierin gizlilik taleplerinin bulunmamasi halinde, ilgili bilgi ve
belgelerin ticari sir i9ermedigi kabul edilir, Ancak bilgi ve belgelerde yer almasi mahtemel
ticari sirlara yonelik olarak, Kurum tarafindan sure tarumak suretiyle te$ebbiislerden
degerlendirme istenebilir ya da resen degerlendirme yapilabilir. (2) Gerek gfiruldugunde,
tesebbusler Kuruma 9agnlarak, kendilerinden elde edilen ve kendileriyle ilgili olan evrakta

sir taramasi yapmalan istenebilir. (3) Kurumun talebine ragmen ticari sir degeflendirmesi
yapmayante§ebbOsler, ticari sir iddiasindabulunamazlar." duzenlemesi, 15. maddesinde; "(I)
Kurum, ticari siriann gizliligiyle ilgili talepleri kabul ettigi takdirde bunlan a9iklamaz. (2)
Kurum, rekabet ihlalinin ispat edilebilmesi i9in delil olarak kuliamlmasi ka9imlmaz olan bilgi

ve belgelere yonelik gizlilik taleplerini dikkate almayabilir. Boyle durumlarda Kurum, ticari
sir niteligi bulunan soz konusu bilgi ve belgeleri, kamu menfaati ile ozel menfaat dengesini
gozeterek ve 6l9tiluluk kriterine uygun olarak a9iklayabilir. (3) Kurul kararlannda, ihlalin
ispatlanmasi bakimindan zorunlu olmayan ticari sirlar, sirf gerek9enin gu9lendirilmesi
amaciyla a9iklanamaz. Fakat bilginin nitelighe gore yakla§ik degerler veya araliklar
verilmesi gibi yontemler benimsenebilir. (4) Kurul uyeleri ve diger Kurum personeli
Kurumla ilgili gizlilik tasryan bilgileri ve bu Kanunun uygulanmasi sirasinda ogrendikleri
tesebbiis ve tesebbOs birliklerinin ticari sirlanni gdrevlerinden aynlmis. olsalar bile if?a

edemezler, kendilerinin veya baskalannm menfaatine kullanamazlar.1' duzenlemesi yer
almaktadir.

Dosyanm incelenmesinden, davaci sirket veNovartis Saglik Gida veTanm Ur. San.
ve Tic. A.§. (Novartis) hakkmda 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkmda Kanun'un 4.
maddesinin ihlal edilip edilmediginin tespitine yonelik olarak aym Kanun'un 41. maddesi

uyannca yuriitulen sorusturma kapsammda hakkmda 4054 sayili Kanun'un 4.maddesi
kapsammda yurutulen sorusturma dosyasma Dosya Giris Hakkinm Duzenlenmesine ve Ticari
Siriann Korunmasma iliskin 2010/3 sayili Teblig uyannca giri§ ile bazi belgelere erisiminin

saglanmasi yonundeki isteminin reddine ySneiik 17/07/2020 tarih ve 20-34/443-197 sayih
isjemin iptali istemiyle bakilmakta olan davanin a^ildigi anlasilmaktadir.
Uyusmazhkta, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin yukanda yer verilen mevzuat

hfikiimleriyle birlikte degerlendirilmesinden, kisi ve kuruluslarin kendileri hakkmda a9iian
sorusturmalar ile ilgili bilgi ve belgeleri isteme haklarmin bulundugu tartismasiz olmakla
birlikte, bu bilgi ve belgelerin ancak mevzuat hOkumlermin izin verdigi Olctide bu kisjlere
verilebilecegi ancak davaci sirket hakkmda davali idarece taraflarm biigiiendirilmedigi ve
savunma hakki taninmadigi konulann, kararlarma dayanak yapilamayacagini duzenleyen

mevzuat htikmO geregince davaciyi bilgilendirmedigi hususlan karannaesas alamayacagi, bu
itibarla davaci sirketin dosyaya erisim kapsammda talep ettigi ancak idarece verilmeyen bilgi

vve belgelenn bir kismrmn, diger tesebbUslere ait ticari sir olarak nitelenebilecek nitelikte
.Jkdugu, kaldi ki sorusturma raporunun ticari sir i9eren bu bilgi ve beigelerden anndinlmis

Mjliyle, diger istenilen ticari sir niteligi tasimayan bilgi ve belgelerin ise davaciya
^Siderildigi, davacimn talep ettigi bazi beigelerden Kurul karannda belirtilen SGK'dan,

-^D'den ve hastanelerden gelen cevabi yazilar ile BAYER'den gelen eklere ise davah idare
-merkezinde davaci tesebbOs temsilcileri tarafindan idarenin raportorlerinin refakatinde ilgili

Kurul karan uyannca sadece not almmak suretiyle erisnn saglandigi ve bu islemin de
taraflarca tutanak altina alindigi dikkate almdigmda dava konusu isjemde hukuka aykmlik
bulunmadigi sonucunaulasUmistir.
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Ote yandan davaci sirket hakkmda bashtilan sorusturmasmin henuz on arastirma
asamasinda oldugu, tin arastirma a9ilmasi karannm, delil ve bilgi toplama surecinin
basjabimasi karan oldugu ve nitekim yurutulen onarastirma ve sorusturma sure9lerinde
kendisi ile ilgili olarak elde edilmi§ olan turn bilgi ve deliller sorusturma raporu ve ekleri ile
davaciya gflnderildigi de dikkate alindigmda davaci sjrketin savunma hakkinin kisitlandigi
iddiasma itibar edilmemistir.

A9iklanan nedenlerle, davanm reddine, a§agida dokumii yapiian438,10 TL yargilama

giderinin davaci uzerinde brrakilmasma, Avukathk Asgari Ocret Tarifesi uyannca durusmah

|ir^9in belirlenen 3.110,00 TL avukathk ucretinin davaci tarafindan davah idareye

cdenmesme, posta ucreti avansmdan artan miktann karann kesinlesmesinden sonra
Mahkememizce re'sen davaciya iadesine, bu karann tebligini izleyen gunden itibaren 30 gun
icerisinde Mahkememize sunulacak dilekce ile Ankara Bolge idare Mahkemesi'ne istinaf

yolua9ik olmak uzere 04/03/2021 tarihinde oybirligiyle karar verildi-
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