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GOOGLE HAKKINDA ÜÇÜNCÜ 
SORUŞTURMA!

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE BİR 
SORUŞTURMA DAHA!

KAPADOKYA’DA FAALİYET GÖSTEREN 
30 BALON İŞLETMECİSİ HAKKINDA 
SORUŞTURMA AÇILDI

GUESS’E ONLİNE SATIŞLARA MÜDAHALE 
NEDENİYLE 40 MİLYON AVRO PARA 
CEZASI GELDİ

EGE KONTEYNER NAKLİYECİLERİ 
DERNEĞİ VE 10 ÜYE TEŞEBBÜS HAKKINDA 
SORUŞTURMA AÇILDI

FRANSA’DAN BEYAZ EŞYA ÜRETİCİLERİNE 
189 MİLYON AVRO PARA CEZASI

KARTEL SORUŞTURMASINDA UZLAŞAN 
SİGORTA ŞİRKETLERİNE 12 MİLYON AVRO 
CEZA!

ALMANYA’DA ASFALT ÜRETİCİSİNE 
KARTEL CEZASI

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE HAKİM DURUMUN 
KÖTÜYE KULLANILMASINA İLİŞKİN KARAR

AMAZON’A BİR ŞİKAYET DE 
AVUSTURYA’DAN

MISIR REKABET OTORİTESİ’NDEN 
APPLE’A UYARI

İNGİLTERE’DE İNŞAAT KARTELİNE 
İNCELEME

AB GENEL MAHKEMESİ AVRUPA 
KOMİSYONU’NUN KARAR VERDİĞİ İDARİ 
PARA CEZASINI AZALTTI

TV SEKTÖRÜNDE REKABETE DUYARLI 
BİLGİ DEĞİŞİMİ SONUCUNDA UZLAŞMAYA 
VARILDI

TV KANALLARINDAN KOMİSYON’A 
TAAHHÜTLER

VODAFONE VE LİBERTY’NİN BİRLEŞMESİ 
KOMİSYON İNCELEMESİNDE!

GRAB UBER BİRLEŞMESİNE BİR ENGEL DE 
VİETNAM’DAN

UBER REKABET OTORİTELERİNİN 
GÜNDEMİNDE!

KOMİSYON TATA/TYSSENKRUPP 
BİRLEŞMESİNİ NİHAİ İNCELEMEYE ALDI

THALES’İN GEMALTO’YU DEVRALMASINA 
KOŞULLU İZİN

ENERGİZER’IN SPECTRUM BRANDS’I 
DEVRALMASINA KOŞULLU İZİN

ENDÜSTRİYEL YAĞ PAZARINDAKİ 
DEVRALMAYA KOŞULLU İZİN

KOMİSYON, APERAM’IN VDM’Yİ 
DEVRALMASINI NİHAİ İNCELEMEYE ALDI

Türkiye’den Haberler SAYFA SAYFA

Dünyadan Haberler

Dünyadan Kısa Kısa

Türkiye ve Dünyada 
2018 Yılına Bir Bakış

Ocak 2019
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R
ekabet Kurumu 7 Ocak 2019 tarihinde 
internet sitesinde yayınladığı haberle; 
Rekabet Kurulu’nun 13.12.2018 tarihli 
toplantısında Google Reklamcılık ve 
Pazarlama Ltd. Şti., Google International 

LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve 
Alphabet Inc. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 
6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine 
yönelik soruşturma açılmasına karar verildiğini 
duyurdu. Açılan bu soruşturma ile Google’ın genel 
arama hizmetlerine yönelik yaptığı algoritma 
güncellemeleri ve Adwords reklamları ile hakim 
durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin 
faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı iddiasının 
inceleneceği ifade edildi. Böylece Google hakkında 
Türkiye’de üçüncü soruşturma açılmış oldu.

Bilindiği üzere Kurul, 18.07.2018 tarihli 
toplantısında da Google Reklamcılık ve Pazarlama 
Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, 
Google Ireland Limited hakkında genel arama 
pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak 
çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki 
rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası 
üzerine soruşturma açılmasına karar vermişti. 
Söz konusu soruşturma henüz altıncı ayını dahi 
tamamlamamışken yeni bir soruşturma açılması 
ise dikkat çekici bir unsur oldu.

Ayrıca hatırlanacağı üzere Kurul, Mart 2017’de 
idari yargı kararı üzerine açılan bir soruşturma 
sonucunda,  19.09.2018 tarih ve 18-33/555-273 
sayılı kararı ile Google LLC, Google International 
LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. 
hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal 
ettikleri gerekçesiyle 93.083.422,30 Türk Lirası 
idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar 
vermişti. Henüz gerekçeli karar yayınlamamakla 
birlikte soruşturmanın sonuçlandığına yönelik 
haberin ekinde yer alan metinde şu hususlar 
belirtilmiştir:

 ◢ Öncelikle Google ve iştiraklerinin “lisanslanabilir 
mobil işletim sistemleri” pazarında hakim 
durumda olduğu oybirliği ile tespit edilmiştir. 

 ◢  Cihaz üreticileri ile imzalanan Mobil Uygulama 
Dağıtım Sözleşmelerinde yer alan Google 
aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda 
varsayılan olarak atanması, Google arama 
parçacığının ana ekranda konumlandırılması, 
Google Webview’in varsayılan ve tek bileşen 
olarak atanması ile Google aramanın cihazlarda 
münhasıran yüklenmesinin 4054 sayılı Kanun’un 
6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar 
verilmiştir.

 ◢ Ayrıca, Kurul ihlali sonlandırmak ve pazarda 
etkin rekabetin tesisini temin etmek amacıyla;

 ◢ Google ve iştiraklerine google arama 
parçacığının ana ekranda ayrıcalıklı olarak 
yüklenmesi zorunluluğu, google aramanın 
sözleşmede yer verilen tüm arama erişim 
noktalarında varsayılan ortak olarak aranması, 
Google Webview bileşeninin varsayılan ve 
münhasır uygulama içi internet sağlayıcı 
olarak yüklenilmesi zorunluluğunu düzenleyen 
hükümlerin sözleşmeden kaldırılmasına 

 ◢ Mevcut tüm sözleşmelerden Google aramanın 
rakiplerinin cihazlara önyüklenemeyeceğine 
ve cihaz üreticilerinin cihazlardaki arama 
noktalarının herhangi birinde Google 
aramaya rakip ürünleri kullanamayacaklarına 
dair koşulların sözleşmelerden çıkarılması 
yükümlülükleri getirilmesine

 ◢ karar vermiştir. 

Böylece 2018 yılında Google ve iştirakleri hakkında 
yürütülen bir soruşturma idari para cezası ile 
sonuçlanmış ve ayrıca iki yeni soruşturma açılmış 
oldu.

GOOGLE HAKKINDA 
ÜÇÜNCÜ SORUŞTURMA!
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Türkiye’den Haberler

Google ve iştirakleri hakkında son yıllarda Avrupa 
Komisyonu tarafından da üç soruşturma yürütülmüş 
söz konusu soruşturmalardan ikisi sonuçlanmıştı. 
Sonuçlanan soruşturmalar Komisyon tarafından 
en yüksek birinci ve ikinci para cezası olarak tarihe 
geçmişti.

İlk olarak, Kasım 2010’da soruşturma başlatılmış ve 
soruşturma neticesinde Google’ın sistematik olarak 
kendi karşılaştırma hizmetlerini rakiplerine göre 
öne çıkarttığı ve kendisine rakip olan karşılaştırma 
hizmetlerinin arama sonuçlarında bulunmasını 
zorlaştırararak hakim durumu kötüye kullandığı 
tespit edilmişti. Yaklaşık 7 yıl süren incelemenin 
ardından Google’ın pazardaki hakim durumunu bir 
başka Google ürünü olan karşılaştırmalı alışveriş 
hizmetlerine avantaj sağlamak suretiyle kötüye 
kullandığı gerekçesiyle 2.42 milyar avro para cezası 
verilmişti. Söz konusu ceza o dönemde Avrupa 
Komisyonu tarafından verilen en yüksek idari para 
cezası teşkil etmekteydi.

Komisyon tarafından 2018 yılında karar verilen başka 
bir soruşturmada ise Google’a Komisyon tarihi 
boyunca verilen en yüksek idari para cezası olan 
4.34 milyar avro para cezası verilmişti. Rekor cezanın 
gerekçeleri şöyleydi:

 ◢ Google’ın, Google’ın uygulama mağazasını 
(Google Play Store) lisanslamasının bir koşulu 
olarak üreticilerin Google Search uygulamasını  
ve tarayıcı uygulamasını (Chrome) önceden 
yüklemesini istemesi.

 ◢ Google’ın, yalnızca Google Search uygulamasını 
cihazlarına önceden yüklemeleri şartıyla bazı 
büyük üreticiler ve mobil ağ operatörlerine 
ödeme yapması 

 ◢ Google’ın, üreticilerin Google tarafından 
onaylanmayan Android’in alternatif 
sürümlerindeki işletim sistemlerine sahip 
telefonları satmalarını engellenmesi

Son olarak ise 2016 yılında başlatılan soruşturmada 
Google’ın hakim durumunu kötüye kullanarak 
arama motoru aracılığıyla yapılan aramalarda 
kendi karşılaştırma temelli alışveriş hizmetlerini 
sistematik olarak öne çıkarması sebebiyle soruşturma 
başlatılmıştı. Söz konusu soruşturman halen devam 
etmektedir.

Görünen o ki 2019 yılı da Google’a ilişkin kararların 
merakla takip edildiği bir yıl olacak…

“Komisyon 
tarafından 2018 
yılında karar 
verilen başka bir 
soruşturmada 
ise Google’a 
Komisyon tarihi 
boyunca verilen 
en yüksek idari 
para cezası olan 
4.34 milyar avro 
para cezası 
verilmişti.”
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R
ekabet Kurumu, internet sitesine 
konulan haberle, lisanssız 
elektrik üretimi başvurularının 
değerlendirilmesinde ayrımcı 
davranışlarda bulunarak 4054 sayılı 
Kanun'un 6. maddesini ihlal edip 

etmediğinin tespitine yönelik olarak Rekabet 
Kurulu’nun 13.12.2018 tarih ve 18-47/731-M sayılı 
kararıyla Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 
hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini 
duyurdu.

Esasen bu soruşturma, sektörü ve Kurum’un 
internet sitesini takip edenlerin beklediği bir 
gelişmeydi. Zira bahse konu iddia nedeniyle yapılan 
önaraştırma neticesinde Kurul’un 02.03.2016 tarih 
ve 16-07/134-60 sayılı kararıyla şikâyetin reddine ve 
soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak 
anılan Kurul kararı, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 
16.07.2018 tarihli, E.2016/3512 ve K.2018/1815 sayılı 
ve aynı tarihli E.2016/5542 ve K.2018/1816 sayılı 
kararları ile iptal edilmişti.

Soruşturmanın açılmasına gerekçe teşkil eden 
olayları kısaca hatırlatmak gerekirse, konu lisanssız 
elektrik üretimi yapan Göksu Enerji Elektrik 
Üretim ve Ticaret A.Ş. (GÖKSU ENERJİ), Saturn 
Power Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SATURN 
ENERJİ), FRT-GES Enerji San. ve Tic. A.Ş., ŞFK-
GES Enerji San. ve Tic. A.Ş., PAGES Enerji San. 
ve Tic. A.Ş., SAGES Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve 
SNM-GES Enerji San. ve Tic. A.Ş. (GES şirketleri) 
unvanlı teşebbüslerin şikâyeti üzerine Kurul’a 
intikal etmişti. Şikâyetler temel olarak Konya, 
Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir 
illerinde elektrik dağıtım faaliyetini münhasıran 
yürütmekte olan MEDAŞ’ın; anılan şirketlerin ilgili 
mevzuat uyarınca yaptıkları şebekeye bağlanma 
taleplerinin MEDAŞ’ın aynı ekonomik bütünlük 
içinde bulunduğu şirketler lehine ayrımcılık 
yapmak suretiyle reddedilmesi hakkındaydı.

Bilindiği üzere Türkiye’de lisanssız elektrik üretimi 
faaliyeti; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 

“Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler” başlıklı 14. 
maddesi çerçevesinde, 02.10.2013 tarih ve 28783 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine 
İlişkin Yönetmelik1”  ile düzenlenmektedir. Anılan 
Yönetmeliğin 17. maddesinde de belirtildiği 
üzere lisansız üretim yapan gerçek ve tüzel 
kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim 
yapmaları esastır. Bu tüketimden arta kalan 
elektrik üretimi ise, tesisin kurulduğu bölgede 
faaliyet gösteren görevli tedarik şirketi aracılığıyla, 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun (YEK) kapsamında kurulan YEK 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM) çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. YEKDEM, TEİAŞ tarafından 
işletilen piyasa temelli bir satın alma mekanizması 
olup bu mekanizma kapsamında, yenilenebilir 
kaynaklarla çalışan santrallerde üretilen elektrik, 

ELEKTRİK 
SEKTÖRÜNDE 
BİR SORUŞTURMA 
DAHA!

1Mezkur Yönetmelik’te sonraki tarihlerde değişiklikler yapılmıştır. 
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devlet tarafından satın alınmamakta, ancak 
devlet belirli fiyatlar üzerinden sistemin işleyişini 
garanti altına almaktadır. Satın alma garantisi 
olarak nitelendirilebilecek bu uygulama, YEK 
gereği 10 yıl devam etmekte ve yenilenebilir 
kaynaklara dayalı lisanssız üretim tesisleri, anılan 
süre boyunca ihtiyaç fazlası üretimlerini teşvikli 
fiyattan satabilme olanağına kavuşmaktadır. 
Bununla birlikte, bu tür tesislerin kuruldukları 
bölgedeki elektrik şebekesine bağlanabilmesi 
bu bölgelerdeki Trafo Merkezlerine (TM) ve hat 
kapasitelerine bağlıdır. Bu kapasiteler, TEİAŞ ya 
da ilgili dağıtım şirketi tarafından yeni yatırımlarla 
artırılmadığı sürece sınırlı sayıda lisanssız üretim 
tesisi bağlantısına olanak sağlamaktadır.

Şikâyetler üzerine Kurul tarafından yapılan 
önaraştırmada;

 ◢ MEDAŞ; yukarıda tanımlanan ilgili coğrafi 
pazarda, elektrik dağıtım hizmetleri pazarı 
bakımından hâkim durumda olduğu,

 ◢ Bunun yanı sıra MEDAŞ, faaliyet gösterdiği 
bölgede, lisanssız üretim başvurularını alan, 
değerlendiren ve sürecin sonunda lisanssız 
üretim tesislerinin fiziksel şebeke bağlantısını 
sağlayan tek yetkili merci olduğu,

tespitlerine yer verilmiştir. Buna göre MEDAŞ’ın 
hakim durumda kabul edildiği tartışmasızdır. Bu 
tespitlerin ardından MEDAŞ’ın lisanssız elektrik 
üretimi başvurularının değerlendirmesinde, kısıtlı 
bulunan TM kapasitelerinin tahsisinde taraflı 
davrandığı yönündeki iddianın bir kötüye kullanma 
teşkil edip etmediği değerlendirilmiştir. Kurul bu 
değerlendirmeyi yaparken, MEDAŞ’ın kendisi 
ile aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan 
teşebbüslere/kişilere şebeke kapasitesini tahsis 
ederken, lisanssız üretim için şebekeye bağlanma 
taleplerini teknik olmayan, objektif haklı 
gerekçelere bağlı olarak reddedip reddetmediği 
üzerinde durmuştur.

Şikâyetçi şirketler tarafından MEDAŞ’a yapılan 
başvuruları TM’ler bazında inceleyen Kurul, lisanssız 
üretime ilişkin başvuruların MEDAŞ tarafından 
somut ve nesnel gerekçelere (TM’ye uzaklık, hat 
kapasitesi gibi) dayanarak reddedildiği gerekçesiyle 
ayrımcılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Diğer 
taraftan MEDAŞ dağıtım bölgesinde bulunan 42 
TM içinden, yapılan başvurulara MEDAŞ’ın ayrımcı 
davrandığı şüphesi uyandıran üç TM’ye ilişkin 
yapılan daha detaylı incelemeler sonucunda da 
ayrımcılık şüphesinin ortadan kalktığını belirtmiş 
ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar 
vermiştir. İlginç olan dosyanın beş raportöründen 
ikisinin soruşturma açılması yönünde görüş 
belirtmiş olması ve kararın da OYÇOKLUĞU ile 
alınmış olmasıdır.

Şikayetçi teşebbüslerden; GÖKSU ENERJİ 
tarafından açılan davada Ankara 4. İdare 
Mahkemesi 16.07.2018 tarihli, E.2016/3512 ve 
K.2018/1815 sayılı kararında; 

 ◢ “MEDAŞ'ın GES başvurularında toplam 
kapasitenin kısıtlı ön araştırma süresi 
içerisinde tespit edilebilen ciddi oranının 
MEDAŞ'ı oluşturan şirketlere tahsis ettiği, 
GES başvurularından kabul edilen 35'inden 
13'ünün MEDAŞ'ı oluşturan teşebbüslere 
ait olduğu, reddedilen 148 başvuru için 
ise gerekçe olarak kapasite yetersizliğinin 
gösterildiği görülmekle, dosya kapsamındaki 
tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden, 
MEDAŞ'ın GES başvurularında kendisi ile ilişkili 
şirketleri diğer şirketlere karşı avantajlı hale 
getirdiği ve hakim durumu kötüye kullandığı 
yönünde ciddi delil, emare ve şüphelerin 
bulunduğu”

SATURN ENERJİ tarafından açılan davada ise 
yine Ankara 4. İdare Mahkemesi 16.07.2018 tarihli, 
E.2016/5542 ve K.2018/1816 sayılı kararında;

 ◢ “MEDAŞ’ın GES başvurularında kendi 
grup Şirketlerini, rekabete hassas bilgileri 
paylaşmak suretiyle diğer şirketlere karşı 
avantajlı hale getirdiği ve hakim durumu 
kötüye kullandığı yönünde ciddi delil, emare 
ve şüphelerin bulunduğu”

gerekçeleriyle soruşturma açılması gerektiğini 
belirtmek suretiyle Kurul kararını iptal 
etmiştir. Dolayısıyla İdare Mahkemesi konunun 
derinlemesine araştırılması ve değerlendirilmesi 
gerektiğine işaret etmiştir. Şimdi soruşturma 
sürecinde konunun başta Ankara 4. İdare 
Mahkemesi’nin işaret ettiği yönler olmak üzere 
tekrar incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekiyor.

2018 yılında karara bağlanan ve yüksek cezaların 
verildiği üç ayrı elektrik dağıtım bölgesine ilişkin 
soruşturmalardan sonra bu soruşturmada da 
sektör bu kez farklı bir yönüyle ele alınmış olacak. 
Kurum’un yılın son günlerinde duyurduğu elektrik 
piyasasına yönelik sektör incelemesi ile birlikte 
elektrik sektörünün daha uzunca bir süre rekabet 
gündeminde olacağını söylemek mümkün. 
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Rekabet Kurumu’nun resmi internet 
sitesinde yayınlanan habere göre Dorak 
Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları 
Holding A.Ş.’nin Kapadokya bölgesinde 
sıcak hava balonu işletmelerinin 

uçuşlarını kiraladığı ve kendi otel ve acenteleri 
dışındaki otel ve acentelerin müşterilerine balon 
uçuş hizmeti vermemek suretiyle rakiplerini 
dışladığı iddiaları üzerine yürütülen önaraştırma 
karara bağlandı. Buna göre 30 balon işletmecisi 
teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar 
verildi.

Bu inceleme balon uçuş hizmetleri pazarına yönelik 
olarak yapılan ilk önaraştırma ve soruşturma olma 
özelliğini taşıyor. Bu soruşturma, farklı pazarlara 
yönelik inceleme örneklerinden biri olan, Rekabet 
Kurulu’nun 07.06.2006 tarih ve 06-41/507 sayılı 
kararını hatırlatıyor. Söz konusu kararda; “dalış 
turizmi” alanında faaliyet gösteren Kaş yöresindeki 
ticari işletmelerin ortak fiyat belirlemek suretiyle 
rekabeti bozdukları iddiası ile yapılan şikâyet 
ele alınmıştı. Kararda yer verilen iki belgeden 
birinde geçen şu ifadeler oldukça dikkat çekiciydi: 
“Ortak fiyat politikasının 19 Mayıs gruplarına da 
uygulanması kararı alındı…Bir dalış okulu size 22 
YTL, diğeri 25 YTL vermişse diyelim ki, onlara 
hayır dediğinizde bir dalış okulunun bütün bu 
fiyatlardan düşük verdiği de ortaya çıkıyor. Yani 

sizin Kaş’ta dalış başı ne kadar ödeyeceğiniz, 
diğerlerine hayır dediğiniz (veya aramadığınız) 
anda belli…Bunu Marmaris, Fethiye, Bodrum’da 
yapsanız hiçbir sorun yaşamazdınız. Oralarda dalış 
okulları bizim kadar birlik değil. Kaş’taki bizim 
saygı duyduğumuz ağabeylerimiz bu konuya bu 
kadar ciddiyetle yaklaşırken, biz Kaş’taki bazı 
dalış okullarının düştüğü kötü duruma düşmek ve 
bu insanları kaybetmek istemiyoruz.” Ancak ortak 
fiyat uygulandığını gösteren bu ifadelere karşın, 
önaraştırma dahi yapılmasına gerek olmaksızın 
“şikâyet konusu uygulamalara ne şekilde son 
vereceklerine yönelik olarak ilgili kuruluş ve 
teşebbüslere yazı yazılmasına” karar verilmişti.

Diğer taraftan bu incelemenin Kapadokya bölgesi 
ve turizm faaliyetlerine ilişkin ikinci inceleme 
olduğunu da belirtelim. Hatırlanacağı üzere 
Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren 12 otelin 
bir pazarlama şirketi kurmaları ve acentelere bu 
şirket aracılığıyla hizmet vermelerine dair şikâyet 
üzerine yapılan önaraştırma neticesinde alınan 
15.09.2005 tarih ve 05-58/858-233 sayılı karar 
ve ardından yapılan muafiyet başvurusu üzerine 
alınan 02.03.2006 tarih ve 06-16/189-49 sayılı 
kararla otellerin ortak pazarlanmasına/satışına ya 
da bu etkiyi doğurabilecek tüm faaliyetlerine son 
verilmesi gerektiğine karar verilmişti.

Kapadokya’da 
Faaliyet Gösteren 

30 Balon İşletmecisi 
Hakkında 

Soruşturma Açıldı
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Avrupa Komisyonu, 17 Aralık 2018 tarihli basın 
bülteni ile ünlü giyim ve aksesuar firması Guess’e 1 
Ocak 2014-31 Ekim 2017 tarihleri arasında sınır ötesi 
satışlarda rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle 39 milyon 
821 bin avro para cezası verildiğini duyurdu. Söz 
konusu soruşturma, yaklaşık 1,5 yıl önce Komisyon’un 
6 Haziran 2017 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile 
duyurulmuştu.

Guess’e yönelik yürütülen ve ceza ile sonuçlanan 
bu soruşturma, son yıllarda AB rekabet hukukunda 
en popüler konulardan olan ve Komisyon’un özel 
hassasiyet gösterdiği, e-ticaret pazarındaki rekabet 
ihlallerine yönelik incelemelerin bir parçasını teşkil 
ediyor. Hatırlanacağı üzere Komisyon 24 Temmuz 
2018 tarihli duyurusu ile online satışlarda yeniden 
satış fiyatını tespit ettikleri gerekçesiyle tüketici 
elektroniği üreticileri Asus, Denon & Marantz, Philips 
ve Pioneer’a dört ayrı soruşturma neticesinde toplam 
111 milyon avronun üzerinde para cezası verildiğini 
açıklamıştı. Dolayısıyla online satışlara yönelik gerek 
yeniden satış fiyatı gerekse bölgeler arası ticareti 
engellemeye yönelik kısıtlamaların “Dijital Tek Pazar” 
stratejisinin bir parçası olarak Komisyon’un odağında 
olduğunu söylemek mümkün.

“GUESS” ve “MARCIANO” markalarıyla tüm 
dünyada moda sektörünün önemli oyuncularından 
biri olan Guess, ürünlerin özelliği gereği seçici 
dağıtım sistemi uyguluyor. Bilindiği üzere seçici 
dağıtım sistemlerinde yetkisiz yeniden satıcılara 
satış yasaklanabilmekle birlikte, bölgesel sınırlama 
getirilmesine izin verilmiyor. Ayrıca yetkili dağıtıcılara 
getirilen online satış kısıtlamalarına da sıcak 
bakılmıyor. Komisyon’un duyurusuna bakıldığında, 
Guess tarafından gerçekleştirilen davranışların, 
Komisyon’un taviz vermediği perakendecilerin online 
reklamlarının ve sınır ötesi satışlarının kısıtlanmasına 
yönelik olduğu anlaşılıyor. Basın açıklamasında, 
yürütülen soruşturmada, Komisyon’un Guess’in, 
dağıtım anlaşmaları ve uygulamalarıyla yetkili 
perakendecilerin;

1. Online arama reklamcılığı amacıyla Guess 
marka isimlerini ve ticari markalarını 
kullanmalarını,

2. Guess tarafından önceden özel bir 
yetkilendirme olmadan online satış 
yapmalarını (Guess’in bu konuda herhangi 
bir kalite kriteri içermeyen bir takdir 
yetkisinin olduğu belirtilmiştir)

3. Yetkili perakendecilere tahsis edilmiş 

bölgelerin dışındaki tüketicilere satış 
yapmalarını,

4. Yetkili toptancılar ve perakendeciler 
arasındaki çapraz satışları,

5. Guess ürünlerini sattıkları perakende fiyatına 
bağımsız olarak karar vermelerini,

kısıtladığının tespit edildiği bilgisine yer verilmiştir. 

Komisyon, dağıtım anlaşmalarının Guess’in Avrupa 
pazarlarını coğrafi olarak bölmesine olanak 
tanırken, aynı zamanda Guess’in Orta ve Doğru 
Avrupa ülkelerinde (Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, 
Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, 
Romanya, Slovakya ve Slovenya), Batı Avrupa’dan 
%5-10 oranında daha yüksek fiyatlar uygulamasını 
sağladığını da belirtmiştir. Buna göre Komisyon, 
Guess’in bu tür anlaşma ve uygulamalarının Avrupa 
pazarını böldüğü ve Avrupalı tüketicilerin “tek 
pazarın” sağladığı faydalardan biri olan sınır ötesi 
alışveriş yapabilme imkânından mahrum bıraktığı 
sonucuna varmıştır.

Önemli bir not olarak Komisyon’la işbirliği yaptığı için 
Guess’in cezasında %50 oranında indirim yapılmış 
olduğu da belirtilmelidir. Buna göre Komisyon henüz 
soruşturma raporunu (statement of objections) 
göndermeden Guess’in ihlali kabul ederek 
indirimden faydalandığı görülüyor. Açıklamada 
işbirliği kapsamında Guess’in, Komisyon’un henüz 
haberdar olmadığı bir ihlali bildirdiği gibi, halihazırda 
Komisyon’un elindeki delillere önemli ölçüde değer 
katan ve ihlali ispatlamasını sağlayan delilleri 
de sunduğu belirtildi. Ayrıca Guess, soruşturma 
sürecinde bazı usuli haklarından da feragat etmiş. 
İşbirliğinin zamanlaması ve sağlanan delillerin 
ihlalin ispatlamasına yaptığı katkılar nedeniyle 
Guess’e verilecek cezada, Komisyon tarafından %50 
gibi oldukça yüksek denilebilecek oranda indirim 
uygulanmış. Böylece karteller dışındaki diğer ihlallerde 
işbirliği yapılması halinde indirim uygulanmasının 
üçüncü örneği karşımıza çıkmış oldu2.
 
Son olarak Guess ile yaklaşık aynı dönemde (14 
Haziran 2014) ve benzer gerekçelerle Nike, Universal 
Studios ve Sanrio şirketleri hakkında da soruşturma 
açılmış olduğunu hatırlatalım. Anılan şirketlere 
ait kıyafet, ayakkabı, telefon aksesuarları, çanta, 
oyuncak gibi lisanslı ürünlerin online ve sınır ötesi 
satışlarına sınırlandırma getirilip getirilmediğinin 
incelenmesi amacıyla başlatılan soruşturmaların da 
Guess kararı gibi ceza ile sonuçlanmasını beklemek 
sürpriz olmayacaktır. 

Guess’e Online 
Satışlara Müdahale 
Nedeniyle 40 Milyon 
Avro Para Cezası Geldi

2 Komisyon 2016 yılında Altstoff Recycling Austria’ya (ARA) ve geçtiğimiz aylarda ise dört elektronik şirketine ceza verirken de aynı gerekçeyle 
indirim uygulamıştı.
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Fransız Rekabet Otoritesi fiyat anlaşması 
yaptıkları gerekçesiyle altı beyaz eşya üreticisi 
teşebbüsler BSH, Candy Hoover, Electrolux, 
Indesit3, Whirlpool ve Eberhardt Frères 

ürünlerinin distribütörü Liebherr’e toplam 189 milyon 
avro para cezası verdi. 

Verilen bu karar birçok açıdan önem taşımaktadır. 
İlk olarak, kartelin tarafı olan bu teşebbüsler, 2012 
yılın verilerine göre Fransa’daki satışların yaklaşık 
%70’inigerçekleştirmiştir. Bu nedenle pazarın çok 
yüksek bir bölümünü etkileyen bir kartel yapıldığını 
söylemek mümkün. İkinci olarak, verilen para 
cezası 2018 yılı içerisinde Fransız Rekabet Otoritesi 
tarafından verilen en yüksek para cezası olma 
özelliğini taşımaktadır. Fransız Rekabet Otoritesi’nin 
resmi internet sitesindeki bilgilere göre, 2018 yılında 
toplam 12 soruşturma sonuçlandırılarak, 237.421.400 
milyon avro para cezası verildi. Buna göre anılan 
teşebbüslere verilen 189 milyon avroluk ceza, 2018 
yılı cezalarının önemli bir bölümünü teşkil ediyor.  

Şirket merkezlerinde gerçekleşen yerinde incelemeler 
sonucunda elde edilen el yazısı notlar, slaytlar, belge 
ve tabloların incelenmesi sonucunda, şirketlerin gizli 
görüşmeler sonucunda tavsiye edilen satış fiyatı 
ile ilgili 2006-2009 tarihleri arasında anlaşmaya 
vardıkları ortaya konulmuştur. Ayrıca, sergilenen 
modeller ile ilgili olarak mutfak tesisatçılarına 
uygulanan koşullardaki değişikliklerde de Mayıs-
Eylül 2009 tarihleri arasında anlaşma yaptıkları 
belirtilmiştir.

Biraz daha detaya inilecek olursa Eylül 2006 - Ocak 
2007 tarihleri arasında ve Mayıs 2008 - Nisan 2009 
tarihleri arasında beyaz eşya üreticileri tavsiye edilen 
satış fiyatlarına uygulanacak artışları tartışmak ve 
aralarında “fiyat kuralları” oluşturmak amacıyla 
birçok görüşme yapmışlardır. Örneğin 2008 yılında 
anlaşmaya varılan fiyat artışı kuralları şu şekilde 
belirlenmiştir:

 ◢ Tavsiye edilen satış fiyatı 200 avrodan düşük 
olan ürünlerde 20 avro artış

 ◢ Tavsiye edilen satış fiyatı 200-400 avro 
arasında olan ürünlerde 30 avro artış

 ◢ Tavsiye edilen satış fiyatı 400 avrodan yüksek 
olan ürünlerde 50 avro artış

Beyaz eşya üreticilerinin söz konusu kartele ilişkin 
sektör derneği olan GIFAM’daki toplantılarda 
(Groupement des marques d’appareils pour la 
maison – ), Paris’teki ticaret merkezine yakın 
restoranlarda ve ayrıca telefonda gizli görüşmeler 
yaptıkları tespit edilmiştir. Haberde yer alan bilgilere 
göre fiyat artışları ile ilgili istişare süreci üç aşamada 
gerçekleştirilmiştir. İlk önce, pazarlama yöneticileri 
henüz uygulamalarını görüşmeden, şirket yöneticileri, 
fiyat artışlarının ana hatlarını belirlemek için bir araya 
gelmişlerdir. Son olarak ise yöneticiler fiyat artış 
koşullarını kesinleştirmek ve böylece daha iyi izleme 
sağlamak için tekrar bir araya gelmişlerdir.

Söz konusu fiyat anlaşmasına ek olarak Mayıs ve Eylül 
2009 tarihleri arasında Electrolux hariç üreticiler, 
montajcıların ürünlerini sergileme sözleşmelerinin 
maliyetlerini düşürmek için mutfak tesisatçılarına 
uyguladıkları şartlar üzerinde de anlaşmaya 
varmışlardır.

Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüsler, iddiaları 
kabul etmek ve Otorite’yle uzlaşma yapmak suretiyle 
ceza indiriminden faydalanmışlardır. Kartele katılan 
şirketler tarafından sunulan uzlaşma talepleri, Otorite 
tarafından verilecek cezaların hesaplanmasında 
dikkate alınmış olup, uzlaşma prosedürünün bir gereği 
olarak itirazda bulunmayan şirketlerin cezalarında 
önemli derecede indirim yapılmıştır. Bunun yanı sıra 
BSH soruşturma sırasında pişmanlık başvurusundan 
yararlanarak Otorite’ye ek olarak bilgi verdiği için 
cezasında ek indirim yapılmıştır. Sonuç itibariyle 
teşebbüs aşağıdaki cezalar verilmiştir:

Fransa’dan 
Beyaz Eşya 
Üreticilerine 
189 Milyon Avro 
Para Cezası

3 Indesit grup, inceleme döneminde Whirlpool grubu tarafından satın alınmıştır.
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Portekiz Rekabet Otoritesi (the Autoridade 
da Concorrência – AdC), pazar paylaşımı 
yapmak suretiyle kurulan kartel üyesi beş 
sigorta şirketinden ikisine (Fidelidade – 

Companhia de Seguros  ve Multicare – Seguros de 
Saúde) 12 milyon avro idari para cezası verdi.

AdC tarafından yürütülen soruşturma Mayıs 
2017’de kartele dahil olan şirketlerin pişmanlık 
başvurusu ile başlamıştı. Haziran ve Temmuz 
2017’de soruşturma kapsamındaki beş sigorta 
şirketinin merkezlerinde yerinde inceleme 
yapılmıştı. Soruşturma sonucunda şirketlerin 
fiyat sabitlemek ve pazar paylaşımında bulunmak 
suretiyle kartel kurdukları ifade edildi. Ayrıca, 
büyük kurumsal müşteriler tarafından satın alınan 
iş, sağlık ve araba kazası sigortaları alanında 
rekabete aykırı eylemleri tespit edildi. Söz konusu 
rekabete aykırı eylemlerin 2010 yılında başladığı 
ve beş sigorta şirketi ile 14 yönetici ve müdürün 
katıldığı saptandı.

Soruşturma kapsamındaki sigorta şirketlerinden 
ikisi kartele dahil olduklarını kabul ederek uzlaşmak 
suretiyle AdC ile anlaştılar. AdC, söz konusu 
iki şirketin, yaptıkları iş birliği, kartel anlaşması 
neticesinde rekabet üstü kâr elde etmedikleri gibi 
tüm ilgili maddi ve hukuki unsurları değerlendirmek 
suretiyle iki şirkete toplam 12 milyon avro para 
cezası verdi. İki şirketin kartele dahil olduklarını 
kabul ederek uzlaşmaya vardıkları dosyada, diğer 
üç şirket (Lusitania – Companhia de Seguros, 
Seguradoras Unidas, S.A. ve Zurich Insurance 
PLC – Sucursal Portugal) ile 14 yöneticinin dokuzu 
hakkında soruşturma halen devam ediyor.

Alman Rekabet Otoritesi (Bundeskartellamt) 
asfalt üretimi alanında faaliyet gösteren Gaul’e 
kartel üyesi olması sebebiyle 1.43 milyon avro 
para cezası verdi. 2005 ila 2013 yılları arasında 
süren kartel anlaşması aracılığıyla fiyat, satış 
bölgeleri ve tüketici paylaşımı ile Rhine-Main 
bölgesinde yer alan inşaat şirketlerine tedarik 
kotası konularında anlaştıkları belirlendi. 
2005’ten bu yana incelenen dönemde, 
anlaşmalara dayanan 100’den fazla ikili ve üçlü 
tedarikçi konsorsiyumu olduğu tespit edildi. 
Kartel üyesi bir başka şirket olan Südhessische 
Asphalt-Mischwerke (“SHM”) ise 2013 yılında 
pişmanlık başvurusunda bulunmuş ve şirkete 
herhangi bir ceza verilmemişti. Bazı küçük 
asfalt üreticilerine yönelik işlemler ise kartele 
katıldıklarına ilişkin şüphe doğrulanamadığı 
için sonlandırıldı.

KARTEL SORUŞTURMASINDA 
UZLAŞAN SİGORTA ŞİRKETLERİNE 

12 MİLYON AVRO CEZA!

ALMANYA’DA ASFALT 
ÜRETİCİSİNE KARTEL 

CEZASI

“Soruşturma 
sonucunda şirketlerin 

fiyat sabitlemek ve 
pazar paylaşımında 
bulunmak suretiyle 

kartel kurdukları 
ifade edildi.”
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TenneT TSO GmbH (TenneT), Almanya’daki 
yüksek voltajlı elektrik ağını yöneten dört 
iletim sistemi operatörünün en büyüğüdür. 
Komisyon bu şirket hakkında Danimarka 

ve Almanya arasındaki sınırlar arası elektrik 
hattındaki kapasiteyi sistematik olarak kısıtlayarak 
hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası ile Mart 
ayında soruşturma başlatmıştı. Bunun üzerine 
TenneT ilgili pazarda maksimum kapasiteyi 
sağlayacağına ve sadece yüksek voltajlı elektrik 
şebekesinin güvenliğini sağlamak için başka bir 
seçenek olmadığı haller gibi sınırlı istisnai durumda 
kapasiteyi kısıtlayacağını taahhüt etmişti. Nitekim 
böylelikle TenneT elektrik hattında her zaman 
belirli bir garantili kapasitenin mevcut olmasını 

da sağlayacaktır. Komisyon bu taahhütlere ilişkin 
ilgili kişilerin görüş bildirmesi için yaklaşık iki ay 
süre tanımasının ardından geçtiğimiz günlerde 
yapılan bir duyuru ile Danimarka ve Almanya 
arasındaki sınırlar arası elektrik akımını önemli 
ölçüde arttıracak davranışsal taahhütleri kabul 
ettiğini duyurdu. Komisyon sözcüsü, kabul edilen 
koşullar ile birlikte elektrik üreticilerinin ilgili Alman 
pazarına olan erişimi kolaylaştırdığı vurguladı. 
Taahhütler 9 sene yürürlükte kalacak olmakla 
birlikte bu taahhütlerin ihlali halinde Komisyon 
AB antitröst kurallarının ihlal edildiğini kanıtlamak 
zorunda olmadan TenneT’e şirketin cirosunun 
%10’u kadar ceza verebilecek.

Avusturyalı perakendeciler, Amazon’u 
hem perakendeci hem de sanal pazar 
alanı olması nedeniyle rekabeti ihlal 
ettiği iddiası ile Avusturya Rekabet 

Otoritesi’ne şikâyet etti. Şikâyetin Avusturya’nın en 
büyük perakendeciler birliği tarafından yapıldığı 
belirtildi. Perakendeciler birliği tarafından yapılan 
açıklamada Amazon’un perakendecilerin fiyatlarını 
kendi online platformu aracılığıyla görebileceği 
ve söz konusu fiyatlara göre perakendeci olarak 
faaliyet gösterdiği ürünlerdeki fiyatları düşürerek 
rekabeti ihlal edebileceği endişesine sahip 
olduklarını ifade etti. Ayrıca açıklamada Avusturyalı 
online alışveriş yapan müşterilerin %93’ünün en az 
bir kez Amazon’dan ürün satın aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz ayki bültende duyurduğumuz üzere 
Almanya Rekabet Otoritesi tarafından da 
Amazon’a soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 
temelinde Amazon’un pazardaki hakim durumunu 
kötüye kullanma endişesinin yer aldığını 
belirtmiştik. Yine Avrupa Komisyonu tarafından da 
Amazon’un veri kullanımının pazardaki satıcıların 
dezavantajına kullanmasına ilişkin bir inceleme 
yürütülmektedir. Avusturya Rekabet Otoritesi’ne 
yapılan başvurunun da Komisyon incelemesi ile 
benzerlikleri bulunduğu ifade edilebilir.

Elektrik Sektöründe 
Hakim Durumun 
Kötüye Kullanılmasına 
İlişkin Karar

Amazon’a 
Bir Şikayet de 
Avusturya’dan
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Mısır Rekabet Otoritesi (ECA), internet 
sitesinde, Apple ve distribütörlerinin 
Mısır pazarını coğrafi olarak izole eden 
ve paralel ithalatı kısıtlayan münhasır 
anlaşmalar aracılığıyla rekabet 

hukukunu ihlal ettiklerine karar verdiğini duyurdu. 
Habere bakıldığında Apple’ın dikey anlaşmalar için 
en ağır kısıtlamalar arasında kabul edilen bölge 
münhasırlığına takılmış olduğu anlaşılıyor. Zira, 
ECA tarafından yapılan açıklamada; sağlayıcıların, 
distribütörlerine münhasır bölge tahsis etme ve bu 
bölgelere yapılacak aktif satışları kısıtlama hakkı 
bulunmakla birlikte, pasif satışları ve paralel ithalatı 
da engelleyerek tümüyle rekabete kapalı bir bölge 
oluşturmalarının rekabet hukuku açısından sorun 
teşkil ettiğine vurgu yapılıyor.

Açıklamada ECA tarafından yapılan inceleme 
sonucunda, Apple’ın pazarlama politikası ve 
dağıtım ağı aracılığıyla her türlü paralel ithalatı 
kısıtlayabildiğinin ortaya konulduğu bilgisine 
yer veriliyor. Apple’ın aynı zamanda hem Mısır 
dışındaki yetkili distribütörlerinin ürünlerini Mısır’a 
ihraç etmesini yasakladığı hem de Mısır’da bulunan 
tüm ithalatçılarının, distribütörlerinin ve Mısır’daki 
yetkili perakendecilerinin Apple ürünlerini Mısır 
dışındaki diğer kaynaklardan ithal etmesini 
kısıtladığının tespit edildiği belirtiliyor. Buna göre 
Apple’ın Mısır’a yapılacak tüm paralel ithalat 
imkanlarını kısıtladığı anlaşılıyor. ECA, bu durumun 
sonucu olarak Mısırlı tüketicilerin aynı ürüne daha 
ucuz fiyatlarla ulaşmasını engellediğini belirtiyor. 
Bu durumun marka içi rekabeti kısıtladığına dikkat 
çeken ECA, böylece Mısır’daki Apple ürünlerinin 
fiyatlarının farklı ülkelerdeki gümrük kısıtlamaları 
ve vergiler dikkate alınsa dahi aynı bölgede yer 
alan diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunu 
tespit etmiş durumda. Marka içi rekabetin dağıtım 
ağlarının verimliliğini arttırmaya ve distribütörler 
arasındaki fiyatları düşürmeye yardımcı olması 
bakımından oldukça önemli olduğu belirtilerek, 
söz konusu faydalar neticesinde, ürünün en düşük 
fiyat ile en yüksek kalite ve hizmet standartlarında 
tüketicilere sunulabileceğinin altı çiziliyor.

Sonuç olarak, bu tespit ve değerlendirmeler 
üzerine, ECA tarafından Apple’a söz konusu 
kısıtlamaları kaldırması için 60 gün verilmiş olup 
söz konusu kısıtlamaları kaldırmaması durumunda 
hukuki sürecin başlatılacağı ifade edilmiştir.

Mısır 
Rekabet 
Otoritesi’nden 
Apple’a Uyarı

“Apple’ın dikey 
anlaşmalar için en ağır 
kısıtlamalar arasında 
kabul edilen bölge 
münhasırlığına takılmış 
olduğu anlaşılıyor.”
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İ
ngiltere Rekabet Otoritesi (CMA) üç drenaj 
üreticisinin fiyatları koordine ederek ve pazarı 
paylaşarak rekabete aykırı hareket ettiğini 
tespit etti. Teşebbüslerden ikisi, Stanton Bonna 
Concrete Ltd ve CPM Group Ltd, 2006’da 
başlayan ve yaklaşık yedi yıl boyunca devam 

eden bir kartele katılarak rekabet yasasını ihlal 
ettiğini kabul etti. Kartel üyesi olduğu iddia edilen 
üçüncü teşebbüs FP McCann Ltd hakkında ise 
soruşturma devam ediyor. CMA anılan şirketlerin 
kartel kurmak ve kartel aracılığıyla kararlar almak 
için düzenli gizli toplantılar yaptığını tespit etti. 
Kartelin amacının fiyatları arttırmak ve fiyatta 
rekabeti engellemek amacıyla Büyük Britanya’daki 
belirli beton drenaj ürünleri pazarında fiyatları 
sabitlemek veya koordine etmek ve pazar paylarını 
belirlemek olduğu tespit edildi. 

Teşebbüslerin ürettiği beton drenaj ürünler, 
İngiltere genelinde su yolları, karayolları ve 
demiryolları dahil olmak üzere büyük altyapı 
projelerinde kullanılmaktadır. Ürünün tipik 
müşterileri mühendislik ve inşaat şirketleri, kamu 
hizmeti sağlayıcıları ve yerel ile ulusal kamu 
idareleridir. Kartele taraf teşebbüsler şirketler 
piyasanın yarısından fazlasını oluşturan lider 
oyuncular olup 2010 yılından bu yana ilgili pazarın 
%90’ından fazlasını elinde tutmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, Avrupa Komisyonu Servier 
adlı ilaç şirketine hipertansiyon ve kalp yetmezliği 
tedavisinde kullanılan bir ilaç (perindopril) 
pazarında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yaptığı ve 
hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçeleriyle 
330.99 milyon avro para cezası vermişti. Geçtiğimiz 
Aralık ayında ise Avrupa Birliği Genel Mahkeme’si 
tarafından yapılan açıklamada, Servier ve diğer 
teşebbüsler arasındaki anlaşmalar göz önüne 

alındığında, Servier’e uygulanan para cezasının 
daha az olması gerektiği belirtildi. Ayrıca Avrupa 
Komisyonu’nun ilgili pazarı belirlemede hata 
yaptığı ve Fransa, Hollanda, Polonya, İngiltere’de 
ilgili pazarda hakim durumda olduğununa karar 
vermesinin yanlış olduğuna değinildi. Bu sebeplerle 
Genel Mahkeme verilen para cezasını azaltmış ve 
anılan şirkete verilen cezayı 228.32 milyon avroya 
indirdi.

İngiltere’de 
İnşaat Karteline 
İnceleme 

AB Genel 
Mahkemesi Avrupa 
Komisyonu’nun 
Verdiği İdari Para 
Cezasını Azalttı
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Bilindiği üzere Amerikan Adalet Bakanlığı (DOJ), 
televizyon yayın endüstrisinde rekabete duyarlı 
bilgi değişimi sebebiyle soruşturma başlatmıştı. 
DOJ, hakkında soruşturma yürütülen ve ülkenin 
en büyük televizyon istasyon sahiplerinden biri 
olan Nexstar Medya Group Inc. (Nexstar) adlı 
şirket ile uzlaşmaya vardığını duyurdu. Bilgi 
değişimi sayesinde Nexstar ve diğer yayıncıların 
birbirlerinin spot reklamcılık fiyatlarındaki 
stratejilerini takip ettikleri ve böylelikle kendi 

fiyat stratejilerine oluşturmada ve reklamcılar 
ile yapılan fiyat pazarlıklarında avantaj sağladığı 
tespit edilmiştir. Mahkemenin onaylaması halinde; 
önerilen uzlaşma ile doğrudan veya dolaylı bilgi 
değişimi engellenerek Nexstar’a gelecekte benzer 
rekabete aykırı eylemleri önlemek adına sıkı bir 
rekabet uyumu yapma koşulu getirilmektedir. 
Önemle belirtelim ki uzlaşma 7 yıl süresince geçerli 
olup, Nexstar’a ait istasyonların başka teşebbüsler 
tarafından devralınması halinde de uygulanacaktır. 

A
vrupa Komisyonu, altı büyük film 
stüdyosu ile Sky UK (Sky) ile 
akdedilen sözleşmedeki pasif satışları 
engellemeye yönelik koşulların 
bulunduğu ve Sky’ın Avrupa Ekonomik 

Alanı içindeki ödemeli TV yayınının Birleşik Krallık 
ve İrlanda dışında erişiminin kısıtlandığı iddiaları 
sebebiyle 2015 yılında soruşturma başlatmıştı. 
Hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden 
biri olan Paramount daha önceden Komisyon’a 
taahhütler sunmuş ve bu taahhütler kabul 
edilmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında ise üç büyük 
ABD film stüdyosu NBCUniversal, Sony Pictures 
ve Warner Bros Komisyon’a Paramount’un 
sunduğu taahhütlere benzer şekilde taahhütlerde 
bulundular. Buna göre stüdyo şirketleri; yayıncı 
Sky ile akdedilen sözleşmedeki bölgeler arası satışı 
etkileyen koşulları uygulamayacaklarını belirtti. 
Bunun üzerine Komisyon söz konusu taahhütlere 
ilişkin bir ay içerisinde ilgili kişilerin görüşlerini 
iletmelerini talep etti.

TV Sektöründe 
Rekabete Duyarlı 
Bilgi Değişimi 
Sonucunda 
Uzlaşmaya Varıldı

TV Kanallarından 
Komisyon’a 
Taahhütler 
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Avrupa Komisyonu, Vodafone’un Liberty Global’in 
Çekya, Almanya, Macaristan ve Romanya 
pazarlarındaki  işlerini devralması işlemine ilişkin 
incelemeyi derinleştirmeye karar verdi. İnceleme 
kapsamında birleşmenin fiyatlarda yükselme, 
daha az seçenek ile daha az inovasyona sebep 
olmayacağının temin edilmesi olduğunu ifade eden 
Komisyon özellikle Çekya ve Almanya pazarındaki 
endişelerini şu şekilde ifade etti:

 ◢ Birleşme işleminin Çekya’da bağımsız 
telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcılarını (i) 
mobil telekomünikasyon hizmetleri perakende 
pazarı, (ii) internet erişim hizmetleri perakende 
pazarı ve (iii) TV hizmetleri perakende pazarı 
dışında bırakabileceği ve

 ◢ Vodafone ve Unitymedia (Liberty’nin 
Almanya’daki iştiraki) perakende sabit 
telekomünikasyon pazarlarında ve perakende 
TV pazarlarında birbiriyle rekabet eden iki 
teşebbüs olup söz konusu birleşme işleminin 
rekabeti ortadan kaldıracağı, oyuncu sayısını ve 
pazarda faaliyet gösteren diğer teşebbüslerin 
rekabet teşviklerini azaltabileceği,

 ◢ Ayrıca, Almanya’da birleşme işleminin birleşen 
şirketler arasındaki gelecek nesil yatırımlarda 
rekabeti ortadan kaldırabileceği ve

 ◢  Birleşme işlemi sonrasında Vodafone’un 
Almanya’daki TV yayıncıları karşısında pazarlık 
gücünün önemli ölçüde artabileceği endişeleri 
ifade edildi. Bu durumun da TV yayıncılarının 
rekabetçi kalma ve yatırım yapma yeteneklerini 
olumsuz yönde etkileyebileceği belirtildi.   

U
ber’in, Güneydoğu Asya’da yer alan 
iştirakinin hisselerini, bölgede daha 
büyük pazar payına sahip rakibi 
Grab’e satmasının Güneydoğu 
Asya’da yer alan ülkelerin rekabet 
otoritelerinin gündeminde yer 

aldığını son bültenimizde sizlere duyurmuştuk. Söz 
konusu incelemeler işlem neticesinde piyasada yer 
alan rakiplerin azaltılarak rekabetçi yapıya zarar 
vermesi endişeleri nedeniyle açılıyor. Grab’in Uber 
hisselerini satın alması işlemine karşı Singapur ve 
Filipinler Rekabet Otoritesi tarafından para cezaları 
verilmişti. Ayrıca rekabet otoriteleri birleşme 
işlemine ilişkin bazı taahhütlerin uygulanmasına 
karar vermişti. 

Güneydoğu Asya’da birçok ülkede incelenen 
birleşme işlemini Vietnam Rekabet Otoritesi 
de inceleme kapsamına aldı. Otorite, inceleme 
neticesinde birleşme işleminin bildirilmesi gereken 
bir işlem olduğunu ve söz konusu işlemin ülkenin 
rekabet hukukuna aykırı olduğunu ifade etti. 

Vodafone ve 
Liberty’nin 
Birleşmesi 
Komisyon 
İncelemesinde!

Grab Uber 
Birleşmesine 
Bir Engel de 
Vietnam’dan 
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Avrupa Komisyonu, genel amaçlı donanım 
güvenlik modülleri pazarında faaliyet gösteren 
teşebbüslerden Fransa merkezli Thales’in 
Hollanda merkezli Gemalto’yu devralması işlemine, 
Thales’in genel amaçlı güvenlik donanım modülü 
işinin elden çıkarılması koşuluna bağlı olarak izin 
verilebileceğini duyurdu. Buna göre, Thales, nShield 
markası altında pazarlanan genel amaçlı donanım 
güvenlik modülleri işini, ürünü geliştirmeye devam 
edecek uygun bir alıcıya devretmeyi taahhüt etti. 
Böylece Komisyon, devralma sonucunda ortaya 
çıkacak olan yüksek pazar payının yaratacağı 
rekabetçi endişelerin giderileceğini belirtti.

Thales’in Gemalto’yu 
Devralmasına 
Koşullu İzin

Komisyon, batarya ve pil sektörünün önde 
gelen oyuncularından  Energizer’ın Spectrum 
Brands’i devralmasını koşullu olarak onayladı. 
Komisyon ön incelemesinde (Phase I 
investigation); Energizer, Varta ve Rayovac 
markaları ile faaliyette bulunan taraflarca 
gerçekleştirilen söz konusu devralma işleminin 
Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki ülkelerin tek 
kullanımlık ev pilleri, şarj edilebilir ev tipi piller, 
özel piller, (özellikle süpermarketlerde ve 
elektronik eşya mağazalarında satılan) işitme 
cihazı pilleri ve taşınabilir pil şarj cihazlarına 
ait pazardaki rekabeti oldukça azaltacağı 
sonucuna varıldı. Bunun üzerine, Spectrum 
Brands’in 100’den fazla ülkede satılan Varta 
markalı ve markasız ev ve özel pillerinin, şarj 
cihazlarının ve taşınabilir aydınlatmaya dair 
faaliyetlerinin elden çıkarılması taahhüdü ile 
birlikte Komisyon, ilgili devralmayı onayladı. 

Energizer’ın 
Spectrum Brands’ı 
Devralmasına 
Koşullu İzin

Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın önde gelen nikel 
alaşımı üreticisi Aperam’ın VDM’yi devralma 
işlemine dair incelemesini derinleştirdi. 
Komisyon, Aperam’ın VDM şirketini devralma 
planının nikel alaşımları pazarındaki rekabeti 
etkileyip etkilemediğini ve Avrupalı üreticileri 
ve tüketicileri için daha az seçenek veya daha 
yüksek fiyatlara yol açıp açmayacağını dikkatle 
değerlendireceğini belirtti.

Bu aşamada Komisyon, söz konusu devralma 
işleminin nikel alaşımları arzı konusundaki 
rekabeti azaltabileceğinden ve devralma 
işleminin ardından müşterilerin nikel alaşımlı 
levhalar için düşük tedarikçi seçeneklerinin yanı 
sıra yüksek fiyatlarla karışılacaklarından endişe 
duymaktadır. VDM’nin bu ürünlerde pazar lideri 
olduğunu ve bu işlem ile beraber bu konumu 
daha da güçlendirebileceğini belirtti.

Komisyon, Aperam’ın 
VDM’yi Devralmasını 
Nihai İncelemeye 
Aldı

Avrupa Komisyonu, endüstriyel yağ 
üreticilerinden Quaker’ın, Houghton’u 
devralması işlemine, Houghton’un çelik ve 
alüminyum üretmek için kullanılan belirli 
yağlara ilişkin işletmelerini elden çıkartması 
koşuluna bağlı olarak izin verdi. Komisyon, 
devralmanın Avrupa Ekonomik Alanın’daki 
bazı hadde yağlarının tedariğinde rekabetçi 
endişelee neden olacağına işaret etmişti. 
Hadde yağları, kullanıldığı değirmenlerin özel 
ihtiyaçlarına göre ayarlanan karmaşık ürün 
formüllerine dayandığı için müşterilerin de 
tedarikçi değiştirmeleri oldukça güç olduğu 
ürünlerdir. Komisyon’un rekabet kaygılarını 
gidermek adına Quaker, Houghton’un söz 
konusu hadde yağları konusunda faaliyet 
gösteren işletmelerini elden çıkarmayı taahhüt 
etmiştir.

Endüstriyel 
Yağ Pazarındaki 
Devralmaya 
Koşullu İzin
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Hollanda’dan Tüketim 
Malları Üretici ve 
Perakendecilerine 
İnceleme

Hollanda Rekabet Otoritesi 
(ACM), tüketim malları üretici 
ve perakendecileri arasında 
fiyat sabitlemeye anlaşması 
yapıldığı şüphesiyle inceleme 
başlatıldığını duyurdu. ACM, 
anlaşmanın taraflarının minimum 
fiyat anlaşmaları imzalamaya 
çalışmasına ilişkin şüphe 
duyulması üzerine online satış 
yapan perakendeciler de dahil 
olmak üzere pekçok teşebbüste 
yerinde inceleme yapıldığı 
bilgisini paylaştı. 

Danimarka’da Aşırı 
Fiyatlama Kararı

Danimarka Rekabet Temyiz 
Mahkemesi, Danimarka 
Rekabet Otoritesi’nin ilaç 
dağıtım alanında faaliyet 
gösteren CD Pharma’nın hakim 
durumu kötüye kullandığına 
ilişkin kararını onadı. Otorite, 
teşebbüsün hâkim durumunu 
kötüye kullanarak uyarıcı 
ilaçların fiyatlarını %2000 
arttırdığını tespit etmişti.

İsviçre’de Soruşturma 
Apple Lehine 
Sonuçlandı

İsviçre Rekabet Otoritesi, 
Apple’ın temassız ödeme 
sektöründe hâkim durumun 
kötüye kullanılmasına ilişkin 
soruşturmasını Apple lehine 
sonlandırdı. Söz konusu 
soruşturma Apple’ın açıklamaları 
sonucunda sonrasında açılmıştı. 
Şirket, müşterilerin TWINT 
uygulamasını kullanırken 
ödeme servisi TWINT’in Apple 

Pay’in aktif hale gelmesini 
engellemesine izin vereceğini 
ifade etmişti.

İspanya’da Çelik 
Üretim Pazarında 
Soruşturma

İspanya Rekabet Otoritesi çelik 
üretim pazarında soruşturma 
başlattığını duyurdu. Anılan 
soruşturmanın; birkaç şirkete 
yapılan yerinde inceleme 
sonrası, çelik üretimi için yapılan 
hurda metal alımında fiyat 
belirlemeye yönelik rekabeti 
engelleyici davranışlar şüphesi 
ile başlatıldığı belirtildi.

İsrail’den Talep 
Edilen Belgelerin 
Gönderilmemesine 
Cezai İşlem

İnternet sitesinde yer alan 
habere göre; İsrail Rekabet 
Otoritesi’nin bir inceleme 
kapsamında Huliot Kooperatif 
Birliği’nden (Birlik) talep ettiği 
belgelerden sadece birkaçının 
gönderilmesi üzerine, bazı 
belgelerin gönderilmesinden 
kaçınıldığı şüphesiyle Birlik’in 
ofislerinin araştırılmasına karar 
verildi. İnceleme sonucunda 
gönderilmeyen çok sayıda 
belge olduğu tespit edildi. 
Bunun üzerine Birlik ve CEO’su 
Paul Steiner hakkında, kasten 
belgelerin saklanması nedeniyle 
cezai işlem başlatıldı. Bu konu 
belge verilmemesi gerekçesiyle 
cezai işlem başlatılan ilk dosya 
olmasıyla dikkat çekti. Taraflar 
arasındaki uzlaşma anlaşmasına 
göre, mahkemeden hapis cezası 
yerine Steiner’in iki hafta kamu 
hizmetinde çalışması, 50.000 
NIS (yaklaşık 11.826 avro) adli 
para cezası ve ertelenmiş hapis 

cezası talep edilecek. Huliot 
içinse 150.000 NIS (yaklaşık 
35.000 avro) para cezası 
önerilmiş durumda.

Kağıt Sektöründeki 
Devralmaya Koşullu 
İzin

Avrupa Komisyonu, kâğıt üretimi 
sektöründe faaliyet gösteren 
Suzano’nun rakibi Fibria 
tarafından satın alınması işlemini 
verilen taahhütler neticesinde 
onayladı. Komisyon’un birleşme 
işlemi neticesinde pazara 
yeni teşebbüslerin girmesinin 
engellenebileceğine ilişkin 
endişelerinin giderilmesi için 
Fibria münhasır distribütörlük 
sözleşmelerini feshetmeyi ve 
varlıklarını devretmeyi taahhüt 
etmişti.  
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TÜRKİYE VE 
DÜNYADA 
2018 YILINA 
BİR BAKIŞ
2018 yılına ilişkin bu 
ilk bültende, geride 
bıraktığımız yılda 
ülkemizde ve dünyada 
neler olduğuna bir 
bakalım ve dikkat çekici 
gelişmeleri toplu olarak 
verelim istedik.

2019 yılının bu ilk bülteninde, geride bıraktığımız 
yılda ülkemizde ve dünyada neler olduğuna 
bir bakalım ve dikkat çekici gelişmeleri toplu 
olarak verelim istedik. Bu kapsamda öncelikle 

Türkiye’den bazı bilgiler, ardından Avrupa Birliği, 
Almanya, Fransa ve İngiltere’den hafızalarda kalan 
dikkat çekici bazı gelişmeler aktartılacak.

2018 yılında Rekabet Kurulu üçü yargı kararı üzerine 
olmak üzere toplam 23 soruşturma açtı. Böylece 
26 soruşturma ile son yılların en yüksek soruşturma 
sayısına ulaşılan 2017 yılının gerisinde kalınmış oldu. 
Hatırlanacağı üzere 2015 yılında 22 soruşturma, 2016 
yılında ise 11 soruşturma açan Kurul, 2017 yılında da 
dokuzu yargı kararı üzerine 26 soruşturma açmıştı. 

Geçtiğimiz yıl açılan soruşturmalardan üçü idari yargı 
kararı üzerine üçü ise resen açıldı. En dikkat çekici 
olan şüphesiz Google’a iki ayrı soruşturma açılması 
oldu. Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründeki çok 
sayıda teşebbüsü kapsayan soruşturma ile sağlık 
sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüslere 
açılan soruşturmalar dikkat çekici diğer soruşturmalar. 

Kurul’un 2018 yılında karara bağladığı soruşturma 
sayısı ise 23 oldu. Bu soruşturmaların 12 tanesi 
ihlal tespiti olmaksızın ve dolayısıyla idari para 
cezası uygulanmaksızın sonuçlanırken; Kurul, beş 
soruşturmada 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 
ihlal edildiği, altı soruşturmada ise 6. maddesinin 
ihlal edildiğini tespit ederek idari para cezası 

uygulanmasına karar verdi. Ceza uygulanmasına 
karar verilen bu 11 soruşturmadaki toplam para cezası 
tutarı ise 348.854.292,03 TL oldu. Böylece hiç ceza 
verilmeksizin geçirilen 2015 yılından itibaren başlayan 
yükseliş trendi artarak devam etmiş oldu.

Verilen cezalar içerisinde ilk defa soruşturma 
yürütülen elektrik sektörü toplam 226.347.363,52 
TL’ik ceza ile dikkat çekti. Ceza uygulanan 
teşebbüslerden Enerjisa üç ayrı dağıtım bölgesindeki 
ihlaller nedeniyle ekonomik bütünlük olarak almış 
olduğu toplam 143.06.738,12 TL’lik ceza ile hem 2018 
yılının rekortmeni oldu hem de en yüksek ceza alan 
teşebbüsler sıralamasında sekizinci sıraya yerleşti. 
Google ise 93.083.422,30 TL’lik ceza ile dokuzuncu 
sıradan listeye girdi. Sahibinden.com’un aşırı fiyat 
nedeniyle aldığı ceza ile Sony Eurasia’nın online 
satışlarda yeniden satış fiyatının tespiti nedeniyle 
aldığı ceza 2018 yılının dikkat çekici diğer kararlarıydı. 
Her ikisi de belirli açılardan ilk olma özelliğini taşıyor. 
Şöyle ki Sahibinden.com kararında üçüncü kez aşırı 
fiyat nedeniyle ceza verilirken, örneğin Belko gibi 
yasal tekel olmayan ve e-ticaret gibi dinamik bir 
pazardaki fiyat, aşırı olarak kabul edildi. Sony Eurasia 
kararı ise online satışlarda yeniden satış fiyatının 
tespiti nedeniyle ceza verilmesi yönüyle bir ilk oldu.

Birleşme devralmalar açısından bakıldığında; 
2017 yılında toplam 184 birleşme ve devralma 
işlemi incelenmişken, 2018 yılında 223 birleşme 
ve devralma işleminin incelendiği görülmektedir.  
2018 yılında bildirilen özelleştirme işlemi ise 
13 iken, 2017 yılında beş özelleştirme bildirimi 
değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre 2017 yılında 
birleşme-devralmaların sayısında bir artış olduğu 
dikkat çekmektedir. Bildirilen birleşme devralma 
işlemlerinden “iklimlendirme” sektörüne dair bir adet 
işlem nihai incelemeye alınmıştır. Aynı dönemde üç 
adet işleme ise bildirim taraflarından alınan taahhütler 
çerçevesinde izin verilmiştir.

Gözlerimizi Türkiye dışına çevirdiğimizde ise rekabet 
hukuku açısından dünyada en dikkat çekici gelişme 
hiç şüphesiz Avrupa Birliği’nde yaşandı diyebiliriz. 
2018 yılı Avrupa Komisyonu tarafından rekor cezaların 
verildiği bir yıl oldu. Komisyon 2018 yılında 15 rekabet 
ihlali hakkında karar verirken toplam 6.369.183.000 
avro para cezası verdi. 

Komisyon’un verdiği kararlar incelendiğinde hakim 
durumun kötüye kullanılması sebebiyle verilen 
cezaların seneye damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. 
Hakim durumun kötüye kullanılması nedeniyle verilen 
para cezalarının toplam 5.417.372.000 avro olduğunu 
ve toplam para cezası miktarı içerisinde ciddi ağırlığı 
bulunduğunu görmekteyiz. Özellikle dijital ekonomide 
rekabetin korunması çerçevesinde, Google’ın hakim 
durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 4.34 

2017 yılında 
toplam 
184 birleşme 
ve devralma

2018 yılında 
toplam 
223 birleşme ve 
devralma 
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milyon avro para cezası Komisyon tarihi boyunca 
verilen en yüksek para cezası olarak dikkatleri 
çekti. Bir diğer dikkat çekici ve önemli gelişme ise 
yine hakim durumun kötüye kullanılması nedeniyle 
Qualcomm’a 2017’deki cirosunun %4.9’una karşılık 
gelen 997.439.000 avro para cezası verilmesi oldu. 
Söz konusu ceza, verildiği dönemde en yüksek 4. 
idari para cezası olurken, şu an verilen en yüksek 5. 
idari para cezası olarak yer almaktadır.

Komisyon’un 2018 yılında dört kartel soruşturmasını 
karara bağladığı görülüyor. Son yıllarda otomotiv 
sektöründe birçok soruşturma yürüten Komisyon, 
2018 yılında da otomotiv yedek parçalarında faaliyet 
gösteren iki kartele ceza uyguladı. Buji tedarik 
kartelinde teşebbüslerin rekabetten kaçınmak 
amacıyla birbirlerinin müşterilerine teklif vermeyerek 
pazar paylaşımında bulundukları tespit edilirken; 
hidrolik ve fren sistemleri kartelinde hem genel 
satış koşullarına ve ihaleye ilişkin kartel kurulduğu 
hem de rekabete duyarlı bilgi paylaşıldığı ortaya 
çıkarıldı.  Böylece, otomotiv ve kamyon pazarlarına 
yönelik on soruşturmada toplamda 6 milyar avronun 
üzerinde para cezası uygulanmış oldu. Otomotiv 
sektörü dışında gemi taşımacılığı ve kapasitör tedarik 
sektörlerindeki karteller de para cezası verilen 
sektörler olarak yerini aldı. Kartel soruşturmaları 
neticesinde toplam 800.748.000 avro para cezası 
verildi.

2018 yılının dikkat çekici diğer kararları ise Asus, 
Denon & Marantz, Philips ve  Pioneer’a online 
satışlarda yeniden satış fiyatının tespit ettiği 
gerekçesiyle toplam 111.242.000 avro para cezası 
ile Guess’e sınır ötesi satışlarda rekabeti kısıtladığı 
gerekçesiyle verilen 39 milyon 821 bin avro para 
cezası oldu.

Alman Rekabet Otoritesi de 2018’de epey yoğun 
çalıştı diyebiliriz. 1968 yılında kurulan ve 60. yılını 
tamamlayan Bundeskartellamt 2018 yılında kartel 
soruşturmaları kapsamında 22 şirket ve 20 kişiye 
toplam 376 milyon avroya yakın para cezası verdi. Çelik 
üreticileri, patates üreticileri, gazete yayımcıları ve 
asfalt üreticileri kartel soruşturmalarının konusu oldu. 
Ayrıca Otorite toplam 51 şirkette yerinde inceleme 
yaptı. Bundeskartellamt, 2018 yılı boyunca 1.300 
birleşme işlemini inceledi. İncelemeler sonucunda 13 
tane birleşme işlemi ile ilgili nihai inceleme başlattı. 
Bunlardan üç tanesinde taraflar işlemi geri çekerken 
biri şartlı olmak üzere dört birleşme işlemine izin 
verildi. Altı birleşme işleminde ise nihai inceleme 
süreci devam etmektedir. 2018 yılında özellikle 
dijital ekonomi, Bundeskartellamt’ın gündeminde 

önemli bir yer işgal etti. Bundeskartellamt 2018’de, 
satıcılara yönelik iş ve uygulama koşullarını incelemek 
amacıyla Amazon’a yönelik online reklamcılık üzerine 
bir sektör araştırması başlattı.  Bunun yanı sıra 
Fransız Rekabet Otoritesi ile birlikte algoritmalar ve 
algoritmaların rekabet üzerine etkilerine ilişkin ortak 
bir proje başlattı. Ayrıca kullanıcılarının verilerinin 
toplanmasında ve kullanılmasında kötüye kullanma 
olup olmadığını netleştirmek adına Facebook’a karşı 
da işlem başlattı. 

2018 yılında 12 soruşturmayı karara bağlayan 
Fransa’da 237 milyon avrodan yüksek para cezası 
verildi. 6 beyaz eşya üreticisine verilen 189 milyon 
avroluk cezanın verildiği karar ise en dikkat çekici 
kararlardan birisi oldu. Bu ceza, Fransa’da 2018’in 
en yüksek rakamlı cezası oldu. Bununla birlikte 
devralma işlemine ilişkin taahhütlerin bir kısmını 
yerine getirmediği gerekçesiyle Fnac Darty şirketine 
verilen 20 milyon avroluk para cezası öne çıkan bir 
diğer karar oldu. Öte yandan seçici dağıtım sistemi ve 
internet satışlarının kısıtlanmasına ilişkin Stihl kararı, 
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Aralık 2017 tarihli 
Coty kararı sonrası bu konuya ilişkin Fransa’daki ilk 
karar olması bakımından oldukça önemliydi. Ayrıca 
veteriner tıbbi ürünler pazarındaki bazı şirketler ve 
bir meslek kuruluşu hakkında da dağıtım zincirinin 
çeşitli aşamalarında kartel oluşturdukları gerekçesiyle 
16 milyon avro ceza uygulandı.

2018 yılında farklı alanda çalışmalarına devam eden 
İngiliz Rekabet Otoritesi (CMA) süpermarketlerde 
satılan paketlenmiş kömürlere yönelik olarak 
yürüttüğü soruşturma neticesinde Tesco ve 
Sainsbury’s tarafından açılan ihalelerde birlikte 
hareket ederek pazar paylaşımında bulunmak 
suretiyle kartel oluşturdukları gerekçesiyle 3.4 
milyon İngiliz Sterlini para cezası verildi.  Ülkenin en 
büyük havalimanı Heathrow Havalimanı’na ise park 
alanı fiyatlarında rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle 1.6 
milyon sterlin para cezası verildi. CMA’in 2018 yılında 
birçok birleşme ve devralma işlemini incelediğini 
söyleyebiliriz. Söz konusu birleşme ve devralma 
işlemlerinden 21st Century Fox ile Sky birleşmesi 
medya sektöründeki çoğulculuğu azaltabileceği ve 
sektördeki yayın standartlarında ciddi düşüş meydana 
getirebileceği endişeleriyle incelemeye alınmıştı. 
Sainsbury’s ile Asda’nın 7.3 milyar dolar değerindeki 
birleşme işlemi sebebiyle tüketicilerin daha 
yüksek fiyat ve daha düşük kalite ile karşılaşmasını 
engellemek amacıyla incelemeye alınmıştı. Otorite’nin 
incelediği bir diğer husus ise en çok kayrılan müşteri 
koşulu oldu. Otorite, ComparetheMarket’ın sözleşme 
maddeleri aracılığıyla konut sigortası alanında 
faaliyet gösteren rakip şirketlerin internet sitelerinde 
ve diğer kanallarda daha düşük fiyat teklif edilmesini 
engellediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. 

“ otomotiv ve kamyon 
pazarlarına yönelik on 
soruşturmada toplamda 
6 milyar avronun 
üzerinde para cezası 
uygulanmış oldu. ”

Türkiye Ve Dünyada 2018 Yılına Bir Bakış
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Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı, 42 Ada Gardenya 
7/1 Blok Kat:11 Daire:6834758 Ataşehir/İstanbul/TURKEY

T: +90 (216) 455 09 81
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