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ZEYPORT VE GEMTAC HAKKINDAKİ 
SORUŞTURMA SONUÇLANDI 

 
20.03.2018 tarihinde Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GEMTAC Gemi Tali Acenteliği ve 

Bot Hiz. Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı duyurusu yapıldı. Zeytinburnu Limanı işleticisi Zeyport 

Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerine aykırı şekilde liman 

faaliyetleri yürüttüğü ve bu suretle rekabeti engellediği iddiasına ilişkin 26.03.2014 tarihli ve 14-12/223-99 sayılı Kurul 

kararı, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 17.11.2016 tarihli ve E. 2014/1379, K. 2016/2917 sayılı kararı ile iptal edilmişti. 

Mahkeme kararında şikâyetin bir soruşturma açılarak daha detaylı incelenmesi gerektiğine yer verilmişti. Bunun 

üzerine, Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GEMTAC Gemi Tali Acenteliği ve Bot Hiz. Tic. 

A.Ş. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sonuç olarak bu iki teşebbüs hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. 

maddelerinin ihlal edilmediği tespiti yapıldı ve teşebbüslere idari para cezası uygulanmadı.  

 

 

 

 

 Türkiye’den Haberler  

 

Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.’nin internet kafelere yönelik olarak hazırlanan ‘‘3+ 

projesi’’ ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen 

soruşturma tamamlandı. Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen 07.12.2011 tarihli ve 11-60/1555-550 

sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin 25.10.2016 tarih, 2012/1000 E.; 2016/3413 K sayılı kararı 

ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Microsoft’un 4054 sayılı Kanun’un 6. 

maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi. 

13.07.2018 tarihinde sitede yayımlanan gerekçeli kararda; şikâyete konu edilen internet kafelere 

yönelik satışa aracılık eden distribütörlerin 2010 yılı satışları incelendiğinde, mezkûr kampanya 

dahilinde yapılan satışların distribütörlerin toplam yazılım satışları içerisinde oldukça küçük bir bölüm 

teşkil ettiği; bu noktada, söz konusu satışın Microsoft’un esnaf odaları ile beraber yürüttüğü ve kısa 

süreli kampanyada yapılan indirimli bir satıştan ibaret olduğu, rekabeti kısıtlayıcı nitelikte bir bağlama 

ve/veya paket satıştan söz etmenin mümkün olmadığı, anılan tarihte yürütülen kampanyanın rakipler 

aleyhine pazar kapatıcı etki yaratabilecek nitelikte bir uygulama olmadığı değerlendirmesine yer verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rekabet Kurumu’nun 29.03.2018 tarihli duyurusu ile Adıyaman’da faaliyet gösteren 30 otogaz bayisi hakkında 

yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve 14 teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’u ihlal ederek haklarında idari para 

cezasına hükmedildiği; diğer 16 teşebbüs hakkında ise ihlal tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı. Teşebbüslere toplam 

1.450.191,54 TL tutarında ceza verilirken, en yüksek ceza ise 289.817,55 TL ile Tohumcu Akaryakıt Taşımacılık Oto 

Lastikleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye uygulandı. 

 

MİCROSOFT HAKKINDA YÜRÜTÜLEN 
SORUŞTURMA TAMAMLANDI 
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ABALIOĞLU YEM HAKKINDA SORUŞTURMA 
BAŞLATILDI 
09.05.2018 tarihli duyuruyla yargı kararı üzerine Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş. hakkında soruşturma açıldığı 

bilgisi verildi. Hakkında soruşturma yürütülen şirketin bir bayisinin şikâyeti üzerine ilk olarak 2011 yılında bir 

önaraştırma başlatılmış; ancak 14.07.2011 tarih ve 11-43/940-304 sayılı Kurul kararıyla soruşturma açılmasına 

gerek olmadığına karar verilmişti.  Şikâyetçi, bu kararın iptali için Danıştay’da dava açmış ve Danıştay 13. Dairesi 

tarafından 27.12.2017 tarih ve E.2011/3511, K.2017/4404 sayılı kararı ile dava kabul edilmiştir. Şikâyette Abalıoğlu 

Yem’e ait Lezita markalı piliç eti ve yumurtanın dağıtımı münhasır bayilik koşulu içeren bir sözleşme ile temin 

edildiği ve şikâyetçinin diğer marka ürünlerin satışını yapması sebebiyle sözleşmesine son verildiği 

oluşturmaktaydı. 2011 yılındaki kararda Abalıoğlu Yem ile şikâyetçi arasında akdedilen sözleşmede münhasırlık 

şartının bulunmadığı bununla birlikte sözleşmeye ek olarak Abalıoğlu’nun tek taraflı olarak “tek üreticiyle çalışan 

bayi” kararı aldığı, ancak diğer bayilerle yapılan görüşmelerde buna ilişkin bir bulgu bulunmaması sebebiyle 

soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Danıştay 13. Dairesi ise kararında, her ne kadar 

sözleşmelerde münhasırlık şartı bulunmasa bile Abalıoğlu Yem tarafından yapılan tek taraflı açıklamanın fiili 

münhasırlığa yol açabileceği ve bunun araştırılması gerekirken soruşturma açılmamış olmasını eksik inceleme 

olarak değerlendirmiş ve Kurul kararını iptal etmiştir. Bu karar üzerine fiili münhasırlığın araştırılması amacıyla 

Kurul tarafından soruşturma başlatılmıştır.  

 
 

 

 Türkiye’den Haberler  

Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş.’nin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını ve 

uygulayacakları indirim oranlarını belirlemek, yetkili satıcıların farklı fiyatlardan araç satmalarını ve bölge dışı pasif 

satışlarını engellemek, pazarı şeffaf hale getirerek rekabeti ortadan kaldırmak ve yetkili satıcılar arasında 

ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen 

soruşturma tamamlandı. Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen şikâyetin reddi ve soruşturma açılmaması 

yönündeki 07.12.2011 tarihli ve 11-60/1561-554 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin 25.10.2016 tarih 

ve E.2012/1097, K.2016/3414 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı. Yargı kararında işaret edilen 

hususlar da göz önünde bulundurularak, yürütülen soruşturmada, 05.04.2018 tarihinde dosyanın müzakeresi 

sonucunda; Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediğine, 

dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek 

olmadığına karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2018 tarihli duyuruyla Arçelik Pazarlama A.Ş., Vestel Ticaret A.Ş. ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 

rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru 

üzerine yürütülen önaraştırmanın Rekabet Kurulunca karara bağlandığı açıklandı. BSH hakkında soruşturma 

açılmasına gerek olmadığına karar verilirken; Arçelik ve Vestel hakkında soruşturma açılması kararı alındı. 

KARSAN OTOMOTİV HAKKINDA YÜRÜTÜLEN 
SORUŞTURMA TAMAMLANDI 
 

VESTEL VE ARÇELİK HAKKINDA SORUŞTURMA  
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TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE SORUŞTURMA 
BAŞLATILDI 

18.05.2018 tarihli duyuruyla Medsantek Laboratuar Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Genomed Sağlık 

Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı. ThermoScientific firmasının DNA dizi analizi 

cihazlarının Türkiye'deki yetkili distribütörleri olan Medsantek ve Genomed'in söz konusu tıbbi cihazların satış, 

servis ve bakım pazarındaki hakim durumunu, cihazlarda kullanılan kit pazarında kötüye kullanmak suretiyle 

4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen önaraştırmada elde edilen bulgular 

ciddi ve yeterli bulunarak soruşturmaya döndü. Şikâyet üzerine başlatılan incelemeyle ilgili olarak Kurul, 

24.04.2018 tarih ve 18-12/214-100 sayılı kararıyla soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar “ciddi ve 

telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimali” bulunması nedeniyle; 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin 

dördüncü fıkrası uyarınca, Medsantek ve Genomed’in sattıkları DNA dizi analizi cihazları için cihazı satın alan 

taraflara talep etmeleri halinde yetki belgesi vermelerine, aksi takdirde haklarında süreli para cezası 

uygulanacağına karar verilmiştir. Bilindiği gibi süreli para cezası, her gün için teşebbüslerin karardan bir önceki 

mali yıl sonunda oluşan, yıllık gayri safi gelirlerinin onbinde beşi oranındadır. 

 

DİYE DANIŞMANLIK HAKKINDA YÜRÜTÜLEN 
SORUŞTURMA CEZASIZ SONUÇLANDI 
 
30.04.2018 tarihli duyuruyla Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın 

cezasız olarak tamamlandığı bilgisi verildi. Hatırlanacağı üzere Diye Danışmanlık’ın hakim durumunu kötüye kullandığı, 

kendisinden “Media Barometer” hizmetini alan reklamveren teşebbüslerin alım karteli oluşturdukları iddiaları üzerine 

inceleme başlatılmış ve 12.12.2014 tarihli ve 14-51/900-410 sayılı Kurul kararıyla dosya kapanmıştı. Önaraştırma 

kararında soruşturma açılmadığına yer verilmekle birlikte Kurul, Media Barometer Sistemi üzerinden sunulan hizmet 

kapsamında reklam verenlerce elde edilen bilgilerin niteliği ile birlikte sisteme dahil olan reklam verenlerin sayılarının 

artması sonucunda oluşabilecek kümülatif etkinin, ilgili pazarlarda orta ve uzun vadede bazı rekabetçi endişeler 

doğurabileceği göz önünde bulundurulduğunda; Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca söz konusu  

faaliyetlerine son vermeleri, aksi takdirde haklarında 4054 sayılı Kanun çerçevesinde işlem başlatılacağı yönünde, Diye 

Danışmanlık’a ve bu teşebbüsten Media Barometer hizmeti alan teşebbüslere görüş bildirilmesi için Başkanlığın 

görevlendirilmesine oyçokluğu ile karar vermişti. Kararda iki üyenin de karşı oyu bulunmaktaydı. Son derece ilginç bir 

şekilde üyelerden biri paylaşılan bilgilerin etkilerinin daha detaylı analizi için soruşturma açılması gerektiğini ifade 

ederken; diğer üye ise bunun aksine rekabete aykırı bir bilgi değişimi olmadığı ve m.9/f.3 kapsamında uyarı yazısı 

gönderilmesine bile gerek olmadığı görüşündeydi. Rekabetçi sürecin daha belirli ve öngörülebilir bir şekilde işleyerek, 

reklam yerlerinin, reklam verenlerin ödeme gücü arzusu ve reklam yerlerine verdiği değere göre fiyatlandırılmasını 

sağlayacak, rekabete aykırı olmayan bir bilgi değişimi uygulaması olduğunun altını çizmekteydi. Bununla birlikte şikâyetçi 

konumundaki Televizyon Yayıncıları Derneği kararın iptali için dava açtı. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 12.05.2016 tarih 

ve E.2015/2048, K.2016/1534 sayılı kararı ile özellikle m.9/f.3 gereği sona erdirilmesi gereken bir uygulama varken 

soruşturma açılmamış olması sebebiyle Kurul kararı iptal edilmiş ve Danıştay 13. Dairesi’nin 28.02.2017 tarih ve 

E.2016/4373., K.2017/472 sayılı kararıyla onanmıştı. Yargı kararı üzerine açılan soruşturma neticesinde Diye 

Danışmanlık’ın 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediğine ve bu nedenle idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar 

verildi. 
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SİGORTA SEKTÖRÜNDE BİR SORUŞTURMA DAHA 

 
06.06.2018 tarihli duyuru ile sigorta pazarında faaliyet gösteren 8 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığı 

duyuruldu. Soruşturma, proje finansmanı dahil olmak üzere risk kapasitesi büyük işler ihtiyari sigorta pazarında 

faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4.maddesini ihlal edip 

etmediklerinin tespitine odaklanacak. Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüsler Aksigorta A.Ş.,  Allianz 

Sigorta A.Ş.,  Axa Sigorta A.Ş.,  Dubai Starr Sigorta A.Ş.,  Ergo Sigorta A.Ş.,  Eureko Sigorta A.Ş.,  Sompo Japan 

Sigorta A.Ş.,  Zurich Sigorta A.Ş.’dir. Anılan teşebbüslerin de aralarında bulunduğu 32 teşebbüs ve bir teşebbüs 

birliği hakkında yakın zamanda trafik sigortası pazarında birlikte artış yapıp yapmadıklarına ilişkin bir soruşturma 

yürütülmüştü. 19.07.2017 tarih ve 17-23/383-166 sayılı Kurul kararı ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal 

edilmediğine ve bu nedenle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti. 

 

 

 

 

 
 

  Türkiye’den Haberler  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2018 tarihinde Posta-Kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında yürütülen 

soruşturmaya 23 teşebbüsün daha eklendiği duyuruldu. Rekabet Kurulu 15.02.2018 tarihli toplantısında, Ünsped 

Paket Servisi San. ve Tic. A.Ş. (UPS) ile UPS’ten uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan 

posta/paket/kargo taşımacısı teşebbüsler arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. 

maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Airexpress Kargo Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti., Aras Kargo 

Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş., Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık 

A.Ş., Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş., Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş., STF Kargo Nakliyat 

Ticaret Ltd. Şti., TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti., Ünsped Paket Servisi San. ve Tic. A.Ş., hakkında 

soruşturma açılmasına karar vermişti. Kurul, 29.03.2018 tarihli toplantısında ise soruşturmanın konusunun 

“posta/kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle 

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediği” olarak değiştirilmesine; Antrepo Lojistik Taşımacılık Kargo 

ve Kurye Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Aslansoy Yuba Lojistik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Asset Lojistik A.Ş., Cemal 

Bozaslan, CLG Express Uluslararası Taşımacılık A.Ş., Demirtaş Nakliye Tur. İnş. Gıda Canlı Hayvan Tic. Ltd. Şti., DFN 

Lojistik Hiz. San. ve Tic. A.Ş., DRN Lojistik A.Ş., Eli Uluslararası Taşımacılık ve Tur. Ltd. Şti., Gama Kombine Taşımacılık 

A.Ş., Gonca Palanduz UDT Loj. Taş. İth. İhr. Taşımacılık, Hipex Dış Ticaret Halil İbrahim Palalı, İnter Global Kargo Ticaret 

Ltd. Şti., Kevser Funda Sanlıman UKGS Uluslararası Kargo Gönderim Servisleri, Serkan Çınar Çınartaş Grup, Tuncay 

Işıklı GSP Uluslararası Taşımacılık ve Dış. Tic., Turimex Global Lojistik Gümrükleme İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Yurtiçi Kargo 

Servisi A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına ve önceki soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine 18-09/162-M sayı 

ile karar verdi. Kurul aynı toplantıda, DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret A.Ş., Sürat Kargo Lojistik ve 

Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Kargo Dünya Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti., ASE Asya Afrika Hızlı Kargo ve 

Dağıtım A.Ş., On Ekspres Hava Kurye ve Kargo Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin de soruşturmaya dahil 

edilmesini karara bağladı. 
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  Türkiye’den Haberler  
 

 

GÖLTAŞ ÇİMENTO VE AS ÇİMENTO HAKKINDA     

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 
 

 

 

 

28.05.2018 tarihli duyuru ile Isparta ilinde faaliyet gösteren Göltaş Çimento A.Ş. ve As Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin, 

çimento fiyatlarını aralarında belirlemek ve bölgedeki hazır beton üreticileri üzerinde baskı kurarak müşteri paylaşımı 

yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiasının araştırılmasına yönelik olarak Göltaş Çimento A.Ş. ve As 

Çimento San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı. Bugüne kadar çimento sektöründe farklı bölgeler özelinde 

olmak üzere çok sayıda önaraştırma ve soruşturma yürütülmüştür. Soruşturma yürütülen bu iki teşebbüsün dahil 

olduğu Akdeniz Bölgesi çimento soruşturma kararlarına bakıldığında bugüne kadar beş soruşturma yapıldığı; Göltaş’ın 

beş kez, As Çimento’nun ise iki kez soruşturma geçirdiği ve Göltaş’ın dördünde, As Çimento’nun ise birinde idari para 

cezası aldığını söylemek mümkündür. 

• 13.01.2005 tarih ve 05-05/42-17 sayılı Kurul kararıyla aralarında Göltaş’ın da olduğu çimento üreticisi firmaların 

hammadde (çimento) pazarındaki hakim durumlarını mamul madde (hazır beton) pazarında arz boykotu, pazar 

paylaşımı, müşterileri arasında ayrımcılık yapma, sabit fiyat belirleme ve yıkıcı fiyatlama gibi eylemler vasıtasıyla 

kötüye kullanmaları sonucunda Göltaş’a cirosunun %3’ü oranında idari para cezası uygulanmıştır. Bu karar 

Danıştay tarafından soruşturma heyetine Kurul üyesinin katılmış olması sebebiyle iptal edilmiş, 20.09.2007 tarih 

ve 07-76/908-346 sayılı Kurul kararıyla Göltaş’a cirosunun %3’ü oranında idari para cezası verilmiştir. 

• 03.10.2006 tarih ve 06-69/930-267 sayılı Kurul kararıyla Akdeniz Bölgesi çimento pazarında faaliyet gösteren 

teşebbüslerin rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına 

ilişkin olarak yeterli delil bulunmaması sebebiyle Göltaş hakkında idari para cezasına yer olmadığına karar 

verilmiştir. 

• Aynı gün bir karar daha verilmiş, 03.10.2006 tarih ve 06-69/931-268 sayılı Kurul kararı ile Akdeniz Bölgesi hazır 

beton pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri tespit edilmiştir. Göltaş hakkında 

cirosunun %3’ü oranında idari para cezası uygulanmıştır. 

• 17.09.2013 tarih ve 13-54/756-316 sayılı Kurul kararıyla aralarında As Çimento ve Göltaş’ın da bulunduğu dört 

teşebbüs hakkında bayilere ve hazır beton üreticilerine yönelik çimento satış koşullarını birlikte belirlemek 

suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine ilişkin soruşturma karara 

bağlanmıştır. As Çimento hakkında ihlale taraf olmadığı tespiti yapılırken, Göltaş’a cirosunun %1,5’i oranında idari 

para cezası uygulanmıştır. 

• En son 14.01.2016 tarih ve 16-02/44-14 sayılı Kurul kararıyla As Çimento ve Göltaş’ın dahil olduğu Denizli, Muğla, 

İzmir’de faaliyet gösteren çimento üreticilerinin aralarında anlaştıkları, çimento fiyatlarına ciddi oranlarda zamlar 

uyguladıkları, çimento fabrikalarının yerleşkelerini esas alarak müşteri ve bölge paylaştıkları, bayilerinin başka 

marka çimento satışını çimento fabrikaları bazında engelledikleri iddiası karara bağlanmıştır. İhlalin varlığı 

nedeniyle As Çimento hakkında cirosunun %3’ü, Göltaş hakkında ise tekerrür sebebiyle ceza ağırlaştırılmış ve 

cirosunun %4,5’i oranında idari para cezasına hükmedilmiştir. Daha sonra tüm teşebbüsler kararın iptali için dava 

açmışlardır. Göltaş tarafından açılan idari davada Ankara 10. İdare Mahkemesi yaptığı inceleme neticesinde 

Göltaş’ın piyasadaki diğer şirketlerle birlikte uyumlu eylem halinde fiyatını arttırmadığı sonucuna ulaşarak 

Göltaş’ın açtığı davayı kabul etmiş ve Kurul kararının iptaline karar vermiştir. Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 

01.02.2018 tarih ve E. 2016/3104, K. 2018/227 sayılı kararıyla esastan kabul edilen bir dava olması itibariyle önem 

taşıyan bu karara ilişkin üst derece mahkemesinin ne diyeceği heyecanla bekleniyor. 
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12.06.2018 tarihinde Kurum’un internet sitesinde Koninklijke Philips N.V. ile Türk Philips Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma 

açıldığına yer verildi. Soruşturmanın konusunu Koninklijke Philips N.V.’nin ilgili standart belirleyen kuruluşa beyan ettiği 

altyazı teknolojisine ilişkin standarda esas patentlerini adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullarla lisanslayacağına dair 

taahhüdüne aykırı davranması ve bu suretle teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip 

etmediklerinin tespiti oluşturuyor.  

 
01.03.2018 tarihinde yargı kararı üzerine Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tiryakiler Yedek Parça Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. hakkında soruşturma açıldığı bilgisi verildi. Rekabet Kurulu, Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tiryakiler Yedek 

Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün, rakip teşebbüslerin piyasaya girişini engellemek suretiyle 

hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuruyu, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin kararı üzerine yeniden 

değerlendirdi. Daha önce bahse konu başvuru nedeniyle yapılan soruşturmada, söz konusu uygulamalar incelenmiş, 

10.07.2015 tarihinde 15-30/445-132 sayı ile Tirsan Kardan Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tiryakiler Yedek Parça Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlüğün tanımlanan ilgili pazarlarda hakim durumda olmadığına bu nedenle iddia edilen 

eylemlerinin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında ihlal niteliği taşımadığına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul 

kararı Ankara 18. İdare Mahkemesinin 27.10.2017 tarih, E. 2016/143 ve K. 2017/2749 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve tekrar 

Kurul’un gündemine gelmiştir. 

 
08.05.2018 tarihli Kurul kararıyla Ambarlı Limanı’nda faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin 

denizcilik alanında çeşitli faaliyetler gösteren Arkas Holding’in kontrolündeki Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. 

tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak yürütülen nihai inceleme sonuçlandı. Nihai inceleme sonucunda, söz konusu 

işlem neticesinde 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi anlamında hâkim durum yaratılmasının veya mevcut bir hâkim durumun 

güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olacağına, bu nedenle 

işleme 14.07.2017 tarih, 5086 sayı ve 18.12.2017 tarih, 9220 sayı ile Kurum kayıtlarına giren taahhütler çerçevesinde izin 

verildiğine yer verildi.  

REKABET KURUMU PATENT ALANINDAKİ İLK 
SORUŞTURMASINI BAŞLATTI 

 

TİRSAN VE TİRYAKİLER YEDEK PARÇA HAKKINDA 
SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

 

MARDAŞ’IN LİMAR TARAFINDAN 
DEVRALINMASINA KOŞULLU ONAY VERİLDİ 
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06.06.2018 tarihinde Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin tam kontrolünün Lesaffre et Compagnie (Öz Maya) tarafından 

devralınmasına ilişkin nihai incelemenin sonuçlandığı duyuruldu. Kararda işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu 

maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında 

Tebliğ kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğuna; ayrıca işlem sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi 

anlamında hâkim durum yaratılmasının veya mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda 

rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olacağına karar verildi. Bununla birlikte, 2014 ve 2018 yıllarında verilen 

taahhütler çerçevesinde işleme izin çıktı. 

Hatırlayacağınız üzere Haziran ve Temmuz 2017 bültenlerimizde yer alan inceleme, Yıldız Holding A.Ş. tarafından kontrol 

edilen Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin tam kontrolünün Lesaffre et Compagnie tarafından devralınması işlemine izin 

verilmesine ilişkin 15.12.2014 tarih ve 14-52/903-411 sayılı Rekabet Kurulu kararının Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 

19.01.2017 tarih ve E.2015/2488, K. 2017/172 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı. 2014 yılında Kurul, söz 

konusu işleme Öz Maya’nın iştiraki olan 2000 Gıda’nın elden çıkarılması, bayilik sözleşmelerinden münhasırlığın 

kaldırılması, düzenli ve etkili rekabet uyum programı yürütülmesi, Öz Maya ve Dosu Maya’nın yaş ekmek mayası 

markalarının fiyatlarının dört farklı fiyat tavanı belirtilerek sınırlandırılması ve Akmaya tesislerinin devralınmaması 

taahhütlerine binaen izin vermişti. Öz Maya 2014 yılında gerek elden çıkarma gibi yapısal gerekse uyum programı 

yürütülmesi gibi davranışsal çözümler sunmuş olmasına rağmen pazarın yapısından kaynaklanan sorunlara işaret edilerek 

mahkeme tarafından Kurul kararı iptal edilmişti. Nihai inceleme sürecinde Öz Maya’nın yapısal çözümler üreteceği 

bekleniyordu. Yayımlanan kısa kararda Öz Maya’nın 2014 ve 2018 yıllarında verdiği taahhütler çerçevesinde işleme izin 

verildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte henüz gerekçeli karar yayımlanmadığından ilk taahhütlere ek olarak verilen yeni 

taahhütlerin yapısal mı yoksa davranışsal taahhütler mi olduğu konusunda açıklayıcı bir bilgi bulunmamaktadır. 

Önümüzdeki günlerde gerekçeli kararla birlikte verilen taahhütlere ilişkin daha detaylı bilgiye sahip olabileceğiz.   

 

10.05.2018 tarihli duyuruyla Monsanto Company’nin tek kontrolünün Bayer Aktiengesellschaft tarafından devralınması 

işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu’nun 15.05.2017 tarih ve 17-16/226-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme 

sonuçlandı. Nihai inceleme sonucunda, değerlendirmeye konu sebze tohumları, pamuk tohumu, mısır tohumu ve mısır 

tohumlarında kullanılan insektisitler ile ilgili olarak Bayer tarafından AB Komisyonu’na sunulan taahhütlerin, bu pazarlarda 

Türkiye’de oluşan yatay ve dikey örtüşmeleri ortadan kaldırması nedeniyle işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde 

yasaklanan nitelikte hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli 

ölçüde azaltılması söz konusu olmadığından, işleme AB Komisyonuna sunulan ve Komisyon tarafından kabul edilmiş olan 

taahhütler çerçevesinde izin verilmesine karar verildi. 
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İki seneye yakın bir süredir devam eden Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuzun güncellenmesi çalışması tamamlanarak 

30.03.2018 tarihinde kamuya duyuruldu. Güncelleme çalışmaları başlangıçta acentelik sözleşmeleri, internet 

satışları ve en çok kayrılan müşteri koşulu (EKM koşulu) konuları bakımından başlatılmıştı. Kılavuz çalışmaları 

sırasında taslak kamuya açıklanmış ve görüşler toplanmıştı. Bu görüşler neticesinde acentelik sözleşmelerine ilişkin 

değişikliğe ihtiyaç bulunmadığı kanaatine ulaşılarak mevcut düzenleme korundu.  

  

Kılavuzda yapılan ilk güncelleme, internet satışlarına ilişkin düzenlemedir. E-ticaret alanındaki gelişmeler 

neticesinde internetin önemli bir satış mecrası olması nedeniyle Kurum, bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini 

öngörmüştür. Bu amaçla Kılavuz’a 25, 26, 27, 28 ve 29. paragraflar eklenmiştir. Ayrıca eski Kılavuz’da 31. paragraf 

olan, yeni halindeki 36. paragraf bu düzenlemelere göre revize edilmiştir. Kurum tarafından önerilen düzenlemeler 

büyük ölçüde 330/2010 sayılı Tüzüğün Açıklayıcı Kılavuzu’nun internet satışlarına ilişkin açıklamaları içeren 52 ila 

54. paragraflarına benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte lafzi değişikliklerin yanı sıra AB Kılavuzu’ndakinden ve 

Kılavuz taslağından farklı düzenlemelere yer verildiği söylenebilecektir. Bu bakımdan en dikkat çeken düzenleme 

28.paragraf olmuştur. İnternet satışlarına ilişkin olarak dağıtım sisteminin niteliği ve kalitesi, marka imajı gibi 

nedenlere koşullar getirilebileceği bununla birlikte bu koşulların objektif olarak somut, makul ve kabul edilebilir 

olmaları gerektiğine vurgu yapılmıştır. Yine benzer koşullarla sağlayıcının, alıcının sadece belirli standart ve koşulları 

karşılayan “satış platformları/pazar yerleri” üzerinden satış yapmasını isteyebileceği düzenlenmiştir. Aksi halde bu 

tür kısıtlamaların ihlal olarak değerlendirilebileceği açıkça ifade edilmiştir. 

 

Kılavuzda yapılan ikinci güncelleme ise “En Çok Kayrılan Müşteri (EKM) Koşulu”na ilişkindir.  EKM koşulu, dünyadaki 

rekabet otoriteleri ve rekabet hukuku uygulayıcıları tarafından son dönemde sıklıkla incelenen konular arasında yer 

almaktadır. Bu çerçevede Kılavuz’da, “Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi” başlığı altında, 19. paragrafa EKM 

koşuluna ilişkin açıklama eklenmiştir.  Ayrıca Kılavuz’un, “Çeşitli Dikey Sınırlamaların Analizi” başlığı altında, “9.5.2.9. 

En Çok Kayrılan Müşteri Koşulu” adlı yeni bir başlık açılmış ve bu başlıkta EKM koşuluna ilişkin ayrıntılı açıklamalara 

yer verilmiştir. Kılavuz taslağında ciddi eleştiriler alan düzenlemeye ilişkin bazı eklemeler yapılmıştır. Örneğin salt 

EKM koşulu getirilmiş olmasının yeniden satış fiyatı tespiti anlamına gelmeyeceğinin açıklığa kavuşturulmuş olması 

ve lehine EKM koşulu tesis edilen tarafın pazar payının %40’ın altında olması halinde grup muafiyetinden 

yararlanacağının belirtilmesi bu anlamda olumlu olarak nitelendirilebilecektir. Bununla birlikte EKM koşulu 

uygulamasına dair tüm endişelerin giderildiğini söylemek mümkün olmayacaktır. Önümüzdeki dönemde Kurul 

uygulamalarıyla bu konunun netlik kazanacağı düşünülmektedir.  

TO HAKKINDA     SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN KILAVUZ GÜNCELLENDİ 

11 

http://www.ari.av.tr/


www.ari.av.tr  

 

 

 

  Dünya’dan Haberler  

 

 ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Antitröst Dairesi tarafından 3 Nisan 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasında, 

aralarında işçi ayartmama anlaşması yaptıkları tespit edilen demir yolu malzemesi üreticisi iki büyük şirket 

Knorr- Bremse AG (Knorr) ve Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (Wabtec) ile uzlaşmaya 

varıldığı duyuruldu.  

Uzlaşma kapsamında, Knorr ve Wabtec’in bu tür işçi ayartmama anlaşmalarının tarafı olmayacağı ve bu 

konuda yapılan soruşturmalarda DOJ ile işbirliği içinde hareket edeceği; DOJ’nin ise Knorr ve Wabtec’e karşı 

ceza veya hukuk soruşturması başlatmayacağı belirtildi.  

Yapılan incelemeler kapsamında elde edilen belgelerde söz konusu iki teşebbüs arasında açıkça işçi 

ayartmama anlaşmalarının varlığına işaret eden belgeler tespit edildi. Örneğin; 

- 2009 yılında Knorr Genel Müdürü tarafından Wabtec’te çalışan bir kıdemli yöneticiye yazılan mailde 

“Senin de belirttiğin gibi pazarda rakip konumunda olduğumuz için, birbirimizin çalışanlarını hedef 

almamaya yönelik uygulamamız akıllıca görünüyor.” ifadesi, 

- 2011 yılında Knorr’da çalışan bir yönetici ve Wabtec tarafından devralınan Faiveley Transport’ta çalışan 

bir yönetici arasında yapılan yazışmada, “aramızdaki işçi ayartmama anlaşmasının gereği olarak, 

çalışanlarımızdan birinin sizin şirketinizde çalışmak istemesi durumunda, öncelikle bizimle konuşmanız 

gerekmektedir.” ifadesi, 

- 2014 yılında Wabtec’te yapılan bir çalışan adayı hakkındaki iç yazışmada ise “İyi bir adam ama onu işe 

alarak kendi anlaşmamı ihlal etmek istemiyorum.” ifadesi 

yer almaktadır. 

Antitröst Dairesi tarafından yapılan açıklamada, işçi ayartmama anlaşmalarının çalışanlar arasında rekabeti 

kısıtladığı, çalışanların daha iyi koşullarda çalışmasını engellediği ve bu tür anlaşmaların, teşebbüsler arası 

fiyat belirleme ve müşteri paylaşımı yapmaya yönelik anlaşmalarla aynı ölçüde rekabet ihlali teşkil ettiği 

belirtildi.  

 

Hong Kong Rekabet Komisyonu tarafından, 9 Nisan 2018 tarihli basın açıklaması ile insan kaynakları pazarında 

faaliyet gösteren çalışanlar için bir rekabet bülteni yayımlandı. Söz konusu bülten ABD Adalet Bakanlığı 

Antitröst Dairesi ve Federal Ticaret Komisyonu tarafından 2016 yılı Ekim ayında yayımlanan “Antitrust 

Guidance For Human Resource Professionals” (İK Antitröst Kılavuzu) ile oldukça benzer nitelikte. 

 

 

ABD’DEN İŞÇİ AYARTMAMA ANLAŞMALARI 
HAKKINDA BİR KARAR DAHA 

HONG KONG REKABET OTORİTESİ İNSAN 
KAYNAKLARI ANTİTRÖST KILAVUZU 

YAYIMLADI 
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APPLE VE SHAZAM’IN BİRLEŞME İŞLEMİ 
NİHAİ İNCELEMEYE ALINDI 

 
Avrupa Komisyonu tarafından 23 Nisan 2018 tarihinde yapılan basın açıklaması ile Shazam’ın Apple 

tarafından devralınmasına ilişkin işlemin nihai incelemeye alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamada 

Komisyon’un temel endişesinin, her ikisi de dijital müzik sektörünün önemli aktörlerinden olan Apple ve 

Shazam’ın birleşmesinin, müzik yayımı hizmeti kullanıcılarının seçeneklerini azaltacağı olduğu belirtildi. 

Bunun yanı sıra, Shazam’ın halihazırda Avrupa’daki en büyük ikinci müzik yayımı servisleri sağlayıcısı olan 

Apple Music tarafından devralınması halinde Apple’ın, rakiplerinin müşterileri hakkında hassas ticari 

bilgilere ulaşacağı ve rakiplerine karşı avantajlı hale geleceği de açıklamada belirtildi.  

 
 

 
 

 

 

Hong Kong Rekabet Komisyonu tarafından hazırlanan bülten incelendiğinde insan kaynakları pazarı 

açısından;  

▪ Ücret ve yan hakların sabitlenmesine yönelik anlaşmaların, 

▪ İşçi ayartmama anlaşmalarının ve 

▪ Rekabete duyarlı bilgi değişiminin  

rekabet ihlali teşkil ettiğine yer verildiği dikkat çekmektedir. Bültende ayrıca ABD’de yayımlanmış olan İK 

Antitröst Kılavuzu’na benzer şekilde soru cevap bölümüne de yer verilmiş olduğu ve bu alanda çalışanlar için 

pratik bilgiler verilmeye çalışıldığı görülüyor.  

 Son dönemde İK alanındaki rekabet otoritelerinin bu tür çalışmaları dikkat çekiyor. Önce ABD’de ardından 

Japonya ve Hong Kong’da çıkarılan rehberler, insan kaynakları pazarında rekabet hukukunun öneminin 

gittikçe arttığını gösterir niteliktedir. 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı 31 Mayıs 2018 tarihinde vermiş olduğu kararında gun-jumping’in (birleşme işlemi 

onaylanmadan, birleşmenin icraya konulması) sınırlarını belirledi. Kararda gun-jumping sebebiyle ihlalin 

yalnızca birleşmeye taraf olan teşebbüslerin kontrollerinde kalıcı olarak değişiklik yapan işlemler için söz 

konusu olacağı belirtildi. Bu anlamda, kalıcı kontrol değişikliğine sebep olmayan hazırlık işlemlerinin, ilgili 

pazardaki etkilerine bakılmaksızın bu kapsamda yer almayacağı da belirtildi. 

Bunun yanında, Avrupa Komisyonu da Hollanda merkezli kablolu TV ve telekomünikasyon şirketi Altice’in 

telekomünikasyon operatörü PT Portugal’i devralması işlemine Komisyon tarafından onay verilmesinden 

önce kontrol değişikliği yaparak devralma işlemini yürürlüğe koyması nedeniyle 124 milyon avro tutarında 

rekor nitelikte bir para cezası verdi. Bilindiği gibi son dönemde Komisyon uygulamalarında daha sık 

gördüğümüz bu tür “gun-jumping” olarak adlandırılan cezalar bir birleşme-devralma işlemine henüz rekabet 

otoritesi tarafından izin verilmemişken tarafların işlemi yürürlüğe koymaları sebebiyle veriliyor. Nitekim 

Komisyon tarafından yapılan incelemelerde, 2015 yılında devralmaya ilişkin bildirimde bulunan Altice’in 

bildirimde bulunmadan önce devralma işlemini yürürlüğe koyduğu, bu anlamda hem devralmaya ilişkin 

bildirim yükümlülüğünü hem de işlemleri askıya alma yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edildi.  

 

 

 

 

REKOR GUN-JUMPİNG KARARI VE GUN-
JUMPİNG’DE SINIRLAR 
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  Dünya’dan Haberler  
 

 

 Avrupa Komisyonu, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç eden Qatar Petroleum şirketi ile Avrupa’daki 

ithalatçılar arasındaki tedarik anlaşmalarının, AB rekabet kurallarına aykırı olarak Avrupa Ekonomik Alanı 

(EEA) içindeki serbest gaz akışını engelleyip engellemediğini değerlendirmek amacıyla soruşturma başlattı. 

Qatar Petroleum, sıvılaştırılmış doğal gaz pazarının Avrupa ve dünyadaki en büyük tedarikçisi konumunda 

bulunmaktadır.  

Bu soruşturma çerçevesinde özellikle anlaşmalarda yer alan bazı maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak 

ithalatçıların doğal gazı Avrupa içindeki alternatif bölgelerde satma özgürlüğünü kısıtlar nitelikte olabileceği 

ifade edilmiştir. Söz konusu hükümlerin örneğin herhangi bir kargo taşımacılığının başka bir bölgeye 

yönelmesini önler nitelikte olduğu ya da bölgesel ya da hacimsel farklılıkların mevcut olduğu alanlar 

arasındaki kısıtlamalara ilişkin olduğu açıklanmıştır. Sonuç olarak, bu maddelerin, AB'nin iç gaz piyasasını 

segmentlere ayırarak, Qatar Petroleum tarafından satılan doğal gazın serbest akışını gereksiz yere 

sınırlandırabileceği endişesi basın açıklamasında vurgulanmıştır. 

Söz konusu soruşturma Komisyon’un 24.05.2018 tarihinde açıkladığı Gazprom kararıyla benzer niteliğe sahip 

görünmektedir. Yakın zamandaki bu kararların Avrupa’da enerji sektöründeki rekabetçi endişelerin 

mevcudiyetini ve ciddiyetini gösterdiği söylenebilecektir. 

 

 
 

Fransa Rekabet Otoritesi işe alım pazarında Randstad Grubu şirketlerine bağlı olarak faaliyet gösteren 4 

şirkete 2009 yılındaki bazı taahhütlere aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplamda 4,5 milyon avro para 

cezası verdi.  

Otorite 2009 yılında verdiği bir kararla geçici işe alım pazarında faaliyet gösteren 3 şirkete kilit müşterileri 

arasındaki rekabeti kısıtladıkları gerekçesiyle toplamda 94,4 milyon avro para cezası vermişti. Bu 

soruşturmaya yönelik incelemeler esnasında Ranstad şirketinin farklı bir isim, kadro ve teknik yapı içeren 

Advisio Services isimli şirket aracılığıyla şirketlere ait sözleşme koşulları ve müşterilerle iş hacmi gibi verileri 

paylaştığı tespit edildi. Nitekim Randstad Grubu strateji ve gelişim direktörünün Advisio Services şirketinin 

de direktörü olduğu belirlendi. Böylece yoğunlaşmış nitelikteki geçici istihdam sektöründeki “pazar 

şeffaflığını azaltma” taahhüdüne aykırı eylemlerde bulunduğu için Randstad Grubu’na söz konusu cezanın 

verilmesine karar verildi.   

 

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN QATAR 
PETROLEUM’E SORUŞTURMA 

FRANSA’DAN TAAHHÜTLERE UYULMADIĞI 
GEREKÇESİYLE 4.5 MİLYON AVRO CEZA 
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BREZİLYA’DA FOREX SORUŞTURMASI 
KAPSAMINDA CEZA VERİLDİ 
 
Brezilya Rekabet Otoritesi, yabancı döviz kurlarının manipüle edilmesine ilişkin olarak yürütülen forex 

soruşturması kapsamında, itirafta bulunan iki banka ve bir borsa simsarı ile 9,97 milyon avro tutarında ceza 

ödemeleri kaydıyla uzlaşmaya vardı. 
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  Dünya’dan Haberler  
 

Zambia Rekabet ve Tüketici Koruma Komisyonu, ticari koşullar ve üretim kotalarını ayarlayarak uzun 

dönemli bir kartel oluşumu içerisinde yer aldıkları gerekçesiyle tavuk üreticisi dört şirkete yıllık cirolarının 

%7’si oranında ceza verdi. Komisyon, Kümes Hayvanları Birliği’nin internet sitesindeki bir haber üzerine 

başlattığı soruşturmada; şirketlerin tek günlük civciv siparişlerinin bir ay öncesinden alınması konusunda 

anlaştığını tespit etti. Hatırlanacağı üzere Zambia’dakine çok benzer şekilde basında çıkan haberler 

nedeniyle Rekabet Kurulu tarafından 2008 yılında 27 beyaz et üreticisi teşebbüse ve bir teşebbüs 

birliğine re’sen soruşturma başlatılmıştı. Kurul, 25.11.2009 tarih ve 09-57/1393-362 sayılı kararıyla piliç 

eti pazarında faaliyet gösteren dokuz teşebbüsün, arz kısıtlama ve piliç eti fiyatlarını belli tarihlerde 

yükseltmek için anlaşmalar yapması nedeniyle rekabeti ihlal ettiğine karar vermişti. Dokuz teşebbüs 

hakkında cirolarının %3’ü oranında idari para cezası uygulanırken, bir teşebbüsün yönetim kurulu 

başkanına da ihlaldeki belirleyici etkisi nedeniyle şahsi para cezası verilmişti.  Söz konusu şahsi para 

cezası Türk rekabet hukuku uygulaması bakımından bir ilk teşkil ediyordu. Beyaz et sektöründe bugüne 

kadar pek çok inceleme yapan Rekabet Kurulu’nun 19.07.2017 tarihli toplantısında aldığı kararla piliç eti 

üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği hakkında bir 

soruşturma başlattığını da Eylül 2017 bültenimizde sizlerle paylaşmıştık. Halen devam etmekte olan 

soruşturma 4054 sayılı Kanun’un 4.maddesinin ihlali iddiası üzerine başlatılmıştı. 

ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Dairesi tarafından 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasında 

eski bir borsa simsarı olan Akshay Aiyer hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi. İddianamede Aiyer’in 

rakip bankalarda çalışan borsa simsarları ile özel müşteri bilgileri, planlanan müşteri teklifleri gibi 

rekabete hassas bilgi paylaşımı yapmak suretiyle piyasadaki rekabeti engellediği ifade edildi. Aiyer’in 

suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezası ve 1 milyon dolar para cezası verilmesi ve bunun 

yanı sıra zarar görenler tarafından açılabilecek tazminat davaları söz konusu olabilecek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMBİA’DAN TAVUK ÜRETİCİLERİ 
KARTELİNE CEZA 

 

FX SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ESKİ BORSA 
SİMSARI HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI 
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Avustralya Federal Mahkemesi, Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından yapılan temyiz talebi neticesinde, 

Yazaki şirketine Toyota Camry üretiminde kullanılan kablo tesisatı pazarında kartel oluşumu içerisinde yer 

aldığı gerekçesiyle 46 milyon Avustralya doları para cezası verdi. Bu ceza 2010’da yürürlüğe giren Rekabet ve 

Tüketici Kanunu kapsamında verilen en yüksek para cezası olma niteliğini taşıyor. 

Teşebbüse, ilk derece mahkemesi tarafından verilen cezanın miktarı 9,5 milyon Avustralya doları iken söz 

konusu cezaya Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından itiraz edilmişti. Komisyon başkanı 

tarafından yapılan açıklamada bu karar olumlu karşılandı ve cezanın caydırıcı niteliğine vurgu yapıldı.  

 

 

Avrupa Komisyonu, Orta ve Doğu Avrupa gaz piyasalarında rekabetçi fiyatlardan serbest gaz akışının sağlanması 

amacıyla Gazprom için bağlayıcı taahhütlere karar verdi. Komisyon bu kapsamda Gazprom tarafından gazın bölgeler 

arası satışlarının engellenmesi için öngörülen sözleşmesel yükümlülüklerin kaldırılmasını istedi.  Ayrıca Komisyon 

tarafından izole pazarlara gaz akışının sağlanması için gerekli kolaylıkların sunulması istendi ve belli bölgelerdeki 

rekabetçi fiyatların sağlanması için yapısal nitelikte taahhütler belirlendi.  

 

 

 

Norveç Rekabet Otoritesi, mobil şebeke şirketi Telenor’a, Norveç mobil pazarındaki hâkim durumunu kötüye 

kullandığı gerekçesiyle 788 milyon NOK (83,5 milyon avro) tutarında para cezası verdi. Yapılan incelemelerde 

Telenor’un hizmet maliyetini düşürmekle birlikte fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu anlamda, kendi mobil şebekesi 

olmayan ve faaliyet gösterebilmek için mobil şebekesi hizmeti veren Telenor veya Telia’dan hizmet almak zorunda 

olan mobil operatörü Network Norway’a uygulanan yüksek fiyatların hâkim durumun kötüye kullanılması niteliğinde 

olduğunu tespit eden Norveç Rekabet Otoritesi şu zamana kadarki en yüksek cezasını verdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya’dan Haberler 

AVUSTRALYA’DAN BİR İLK 
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Belgeleri Sunmayan Teşebbüse Ceza 
 
İsrail Rekabet Otoritesi, soruşturma sırasında bazı belgelerin kendisine iletilmediği gerekçesiyle elektrik 

alanında faaliyet gösteren bir teşebbüse yaklaşık 700.000 avro para cezası verdi. Söz konusu teşebbüsün, özel 

şirketleri tercih eden müşterilerine hizmet vermeyi reddettiği gerekçesiyle hakim durumunu kötüye kullandığı 

tespit edilmiş ve yaklaşık 3 milyon avro ceza verilmişti. Ayrıca şirketin iki yöneticisine de toplamda 25.800 avro 

ila 38.000 avro arasında şahsi para cezası da uygulanmıştı. 
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  Dünya’dan Haberler  

 

 

 

Avrupa Komisyonu Bayer’in 62.5 milyar avro değerinde olan Monsanto devralma işlemini, Bayer’in yaklaşık 6 

milyar avro değerindeki tohum, pestisit ve dijital tarım pazarındaki bölümlerini elinden çıkarması koşuluna 

bağlı olarak kabul ettiğini duyurdu. Komisyon üyesinin yaptığı açıklamada Bayer’in sunduğu taahhütler ile ilgili 

pazarlardaki olası çeşitliliği ve rekabeti ve yeniliğe teşviki engelleyebileceği/azaltabileceğine dair olan 

şüpheleri ortadan kaldırdığını ve Avrupa standartlarının artması için gereken rekabetçi seviyenin 

korunduğunu belirtti.  

Komisyonun 2.000’den fazla ürün pazarını ve 2,7 milyon belgeyi gözden geçirerek tamamladığı inceleme 

sonucu alınan kararda Bayer’in sunduğu üç taahhüt önemli rol oynamıştır. Anılan üç taahhüt şunlardır; 

 

1. Bayer’in sahip olduğu tohum ile pestisit pazarlarında örtüşen tüm bölümleri elden çıkarmak 

2. Bayer’in global Ar-Ge organizasyonu ve Monsanto’nun ilerideki varlıklarından bir kısmını elden çıkarmak 

3. Son olarak, Bayer’in tüm global dijital tarım ürün portföyüne ve boru hattı ürünlerine lisans vermek. 

 

Bayer’in yukarıda sayılan yapısal taahhütlere yönelik alıcı olarak BASF’yi sunmasının ardından Komisyon; 

BASF’nin tüm alımları sağlayıp sağlayamayacağına ve olası devrin gerçekleşmesi halinde ilgili pazarlarda 

rekabetin korunmasına ilişkin incelemesi tamamlayarak BASF’ye tarım geliştirme bölümünün satışını 

onayladı.   

 

Ayrıca Çin Rekabet Komitesi ve ABD Adalet Bakanlığı da anılan devralma işlemini Avrupa Komisyonunun 

belirlediği benzer koşulları şart koyarak kabul etti.  

 

Son olarak Rekabet Kurumu; Bayer’in bazı varlıklarının tek kontrolünün BASF’ye verilmesine ilişkin talebe izin 

vermesinin ardından 08.05.2018 tarih ve 18-14/261-126 sayı ile değerlendirmeye konu sebze tohumları, 

pamuk tohumu, mısır tohumu ve mısır tohumlarında kullanılan insektisitler ile ilgili olarak Bayer tarafından 

AB Komisyonu’na sunulan taahhütlerin, bu pazarlarda Türkiye’de oluşan yatay ve dikey örtüşmeleri ortadan 

kaldırması nedeniyle işlem sonucunda 4054 sayılı Kanun maddesinde yasaklanan nitelikte hakim durum 

yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması söz 

konusu olmadığından, devralma işlemine AB Komisyonuna sunulan ve Komisyon tarafından kabul edilmiş 

olan taahhütler çerçevesinde izin verilmesine karar vermiştir.  
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PEUGEOT RULMAN KARTELİNE KARŞI AÇTIĞI 
TAZMİNAT DAVASINDA UZLAŞTI 
 
Peugeot’nun rulman/mil yatakları üreticileri karteline üyelerine karşı başlattığı tazminat davası uzlaşmayla 

sonuçlandı. Peugeot, 7 yıl boyunca devam eden kartel sebebiyle uğradığı zararı bu teşebbüslerden tazmin etmek 

amacıyla söz konusu süreci başlatmıştı. Hatırlanacağı üzere Avrupa Komisyonu 2014 yılında kamyon ve otomobil 

rulman üreticisi olan dört Japon ve iki Avrupalı şirkete Nisan 2004- Temmuz 2011 yılları arasında, 7 yıl boyunca, 

fiyat stratejilerini paylaşmak suretiyle bilgi değişimi yapmış olmaları ve fiyat belirlemeleri nedeniyle toplamda 953 

milyon avro para cezası vermişti.  
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Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma Ofisi (UOKİK) Gazprom, OMV ve Shell’in de aralarında bulunduğu 6 enerji 

şirketine karşı, Nord Stream 2 projesini birlikte finanse ettikleri ve birleşme-devralma mevzuatı kapsamındaki bildirim 

yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Söz konusu proje 2016 yılında UOKİK’in 

önüne gelmiş, UOKİK ilgili şirketlerin konsorsiyum oluşturması halinde rekabetin kısıtlanabileceğini belirtmiş, 

akabinde taraflar bildirimlerini geri çekmişlerdi. Yapılan incelemelerde UOKİK’in onayı olmaksızın tarafların 

konsorsiyum sözleşmesini icraya koyduklarının tespit edilmesi üzerine söz konusu teşebbüslere karşı soruşturma 

başlatıldı.  

POLONYA’DA ENERJİ ŞİRKETLERİNE 

SORUŞTURMA 
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FTC’DEN NORTHROP’A ŞARTLI ONAY 
 
Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Northrop Grumman'ın havacılık ve savunma alanında faaliyet gösteren 

Orbital ATK’yı 7,8 milyar dolarlık devralma işleminin rekabete aykırı olacağı yönündeki endişeleri gidermek 

adına, bu teşebbüse rakiplerine ayrımcı nitelik taşımayan fiyatta katı roket motorları veya SRM tedarik 

etmesini şart koştu. Belirlenen taahhütler arasında Northrop'un SRM işinin işleyişini şirketin faaliyetlerinin 

geri kalanından bir güvenlik duvarı ile ayırması da yer alıyor. Ayrıca Northrop’un devralma kapsamındaki 

davranışlarını denetlemek amacıyla bir uyum görevlisinin atanması da öngörülüyor. 

 
 

 
 

 Danimarka’da Bir İlk: Rekabet İhlali Sebebiyle 
Hapis Cezası Riski  

 
Nisan 2016'da Danimarka Rekabet ve Tüketici Otoritesi, yıkım şirketlerinin ihalelerde danışıklı hareket ettikleri 

iddiasıyla Ekonomik ve Uluslararası Suçlar Savcılığı’na bir bildirim yapmıştı. Bunun neticesinde altı şirket ve her 

şirketten bazı yöneticiler savcılık tarafından suçlamaya maruz kaldılar. Bu konu Danimarka’da 2013 yılında 

yapılan mevzuat değişikliğinin ardından rekabet hukuku ihlali nedeniyle hapis cezası riskinin doğduğu ilk dava 

olma özelliğini taşıyor.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 Avusturalya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından 4 Nisan 2018 tarihinde yapılan basın 
açıklaması ile Avusturalya Federal Mahkemesi’nin Avusturalya’nın en büyük seyahat acentesi olan Flight 
Centre isimli teşebbüse toplamda 12,5 milyon Avustralya doları para cezası verildiği duyuruldu.  

Söz konusu ceza 3 büyük uluslararası havayolu şirketi ile bu şirketlerin web sitelerinde yaptıkları uçak bileti 
satış fiyatlarının, Flight Centre’ın uçak bileti fiyatlarından düşük olmaması hususunda fiyat anlaşması 
yapılması gerekçesiyle verilmiştir. 

Kararın öncesinde, 2014 yılında ACCC’nin verdiği 11 milyon Avustralya dolarlık cezaya ilişkin karar Flight 
Centre tarafından Federal Mahkeme’ye taşınmış, mahkeme Flight Centre ve havayolu şirketlerinin rakip 
olmadıkları gerekçesiyle kararı bozmuştu. ACCC’nin bozma kararını yüksek mahkemeye taşıması sonrası ise 
yüksek mahkeme Flight Centre ve havayolu şirketlerinin rakip olduklarını ve rekabet ihlalinin mevcudiyetini 
tespit etmiştir. Bunun üzerine, Federal Mahkeme cezayı arttırarak toplamda 12,5 milyon Avustralya doları 
ceza vermiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya’dan Haberler 

 

19 

http://www.ari.av.tr/


 

 

 
  DÜNYA’DAN  

 

 
ALMANYA’DAN PAKETLEME 

ŞİRKETLERİNE CEZA 
Almanya Rekabet Otoritesi 

Bundeskartellamt 3 Mayıs 2018 tarihli 

Basın açıklaması ile patates ve soğan 

paketleme pazarında faaliyet gösteren iki 

teşebbüse fiyat anlaşması yaptıkları 

gerekçesiyle toplamda 13,2 milyon avro 

para cezası verdiğini duyurdu. 

Yapılan incelemelerde, söz konusu iki 

teşebbüsün haftalık telefon görüşmeleri 

yaptığı ve bu görüşmelerde en önemli 

sağlayıcılarından oldukları Metro gruba 

aynı fiyattan teklif sundukları tespit edildi.  

 

FOX-SKY BİRLEŞMESİNE ŞARTLI ONAY 

İngiltere Rekabet Otoritesi, önceki bültenlerimizde 

bahsetmiş olduğumuz Sky Plc.‘nin, 21st Century Fox. 

Inc tarafından devralınmasına ilişkin işlemi, kamu 

yararına ilişkin endişelerin giderilmesi için Fox’un 

Sky’a ait haber kanallarını elden çıkarması şartıyla 

onayladı.  
 

BREZİLYA REKABET 

OTORİTESİ’NDEN TUZ 

KARTELİNE CEZA 

Brezilya Rekabet Otoritesi toplamda 24 adet 

teşebbüs ve teşebbüs birliğine ülkenin tuz 

piyasasında 20 yıllık kartel anlaşması yaptıkları 

gerekçesiyle 67,7 milyon avro tutarında para cezası 

verdi. 

 

 
 

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ İHALELERİNDE 

REKABET İHLALİ 

 

İsviçre Rekabet Otoritesi inşaat sektöründe faaliyet 

gösteren şirketlere kartel oluşturdukları 

gerekçesiyle toplamda 7,5 milyon İsviçre frangı 

para cezası verdi. Kararda söz konusu teşebbüslerin 

uzun yıllar boyunca ihale süreçlerinde anlaşma 

içerisinde oldukları ve özellikle fiyat sabitlemesi 

yoluyla rekabeti ihlal ettikleri ifade edildi.  

ROCKWELL COLLİNS’İN 

DEVRALINMASINA KOŞULLU ONAY  

Avrupa Komisyonu havacılık komponent üretim 

şirketi Rockwell Collins’in United Technologies 

(UTC) tarafından devralınmasına ilişkin 30 milyar 

dolar değerindeki işlemi, UTC’nin araştırma 

projelerini elinden çıkarması koşuluyla onayladı.  

PERU’DAN ARMATÖRLERE CEZA 

Peru Rekabet Otoritesi 6 adet deniz nakliyatı 

teşebbüsüne global ro-ro karteline iştirak ettikleri 

gerekçesiyle yaklaşık 12,4 milyon avro tutarında 

para cezası verdi. 

İSPANYA’DA MEDYA ŞİRKETLERİNE CEZA 

İspanya Rekabet Otoritesi (CNMC) rekabete duyarlı 

bilgi değişimi yaptıkları gerekçesiyle 4 medya 

şirketine toplamda 7 milyon avro ve 3 adet 

yöneticiye ise 109 bin avro tutarında para cezası 

verdiğini duyurdu. 
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HİNDİSTAN’DA PİL ÜRETİCİLERİNE 

KARTEL CEZASI 

Hindistan Rekabet Otoritesi pil üreticisi üç 

şirketin 8 yıl boyunca kartel faaliyeti içerisinde 

yer alması sebebiyle rekabetin ihlal edildiğine 

karar verdi. Otorite tarihinde ilk defa bir 

teşebbüse pişmanlık başvurusu sebebiyle hiç 

ceza uygulamadı. 
 

MAHKEME’DEN İHLALE ONAY, 

CEZADA İNDİRİM 

Romanya Yüksek Mahkemesi 2011 yılında 

Vodafone ve Orange’a hakim durumu kötüye 

kullandıkları gerekçesiyle Romanya Rekabet 

Otoritesi tarafından verilen cezayı onayladı. 

Ancak Mahkeme cezanın miktarını 34.8 

milyon avrodan 23.83 milyon avroya indirdi. 

 

KANADA’DA OPTİK DİSK 

SÜRÜCÜLERİ İLE ANLAŞMA 

SAĞLANDI 

Kanada’da optik disk sürücüleri pazarında 

fiyatların sabitlenmesi yoluyla oluşturulan 

kartele yönelik Tüketici Hukuku Grubu 

tarafından başlatılan toplu davada; NEC, TEAC 

ve Hitachi-LG ile toplamda 9 milyon Kanada 

dolarının üzerinde bir tutar karşılığında 

anlaşma sağlandı.  

 

KARGO SEKTÖRÜNDE BİR CEZA 

DAHA 

Ukrayna Rekabet Otoritesi ulusal posta 

servisinin açtığı ihalede kartel yaptıkları 

gerekçesiyle 3 lastik üreticisine 6., milyon 

Ukrayna Grivnası (yaklaşık 200 bin avro) para 

cezası verdiğini duyurdu.  

 

MEKSİKA’DAN HİJYEN ÜRÜNLERİ 

PAZARINA SORUŞTURMA 

Latin Amerika ülkelerindeki benzer soruşturmalar 

üzerine; Meksika Rekabet Otoritesi, fiyat sabitlemesi 

iddiasıyla bebek bezi, tuvalet kâğıdı ve selülozdan 

üretilen diğer hijyen ürünlerine ilişkin pazarda faaliyet 

gösteren teşebbüslere yönelik inceleme başlattı. 

 

PARİS İSTİNAF MAHKEMESİ’NDEN 

REKABET İHLALİNDEN KAYNAKLI 

TAZMİNAT KARARI 

Paris İstinaf Mahkemesi ikinci evlere telefon ve 

internet erişimi pazarında hakim durumunu kötüye 

kullandığı tespit edilen Orange’ın rakibi SFR’e 53.4 

milyon avro tazminat ödemesine karar verdi. 

TESCO VE CARREFOUR’A CEZA 

Slovakya Rekabet Otoritesi, beş yıldan uzun bir süredir 

süt, yağ ve krema fiyatlarına ilişkin anlaşma yaptıkları 

gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmada aralarında 

Tesco ve Carrefour’un da bulunduğu gıda 

perakendecilerine 10,27 milyon avro ceza verdi. 

 

MTV’YE CEZA 

MTV Networks Africa, reklam pazarında kartel 

yaptığını kabul ederek 17 milyon rand (yaklaşık 1,14 

milyon avro) ödeyerek uzlaşma yoluna başvurdu. 

 

ARCELOR’UN ILVA’YI DEVRALMASINA 

KOŞULLU ONAY VERİLDİ 

Avrupa Komisyonu Arcelor Mittal çelik üreticisinin 1,8 

milyar avro değerindeki Ilva şirketini devralmasına; 

Avrupa’daki üretim ve dağıtım mal varlığının büyük bir 

kısmını elden çıkarma koşuluna bağlı olarak izin verdi.  
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YERİNDE İNCELEMELER 

• İtalya Rekabet Otoritesi tekel konumundaki bir teşebbüse menkul kıymetler alım satım piyasasındaki hakim 

durumunu kötüye kullanarak diğer pazardaki rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı şüphesiyle baskın yaptı. 

• ABD’de aralarında Samsung’un da yer aldığı üç mikroçip üreticisine elektronik bellek çip tedariğini kısıtladıkları 

iddiasıyla açılan davadan 2 ay sonra Çin Rekabet Otoritesi anılan şirketlere baskın yaptı. 

• Polonya Rekabet Otoritesi ikinci kez müzik enstrüman sektöründe soruşturma başlatarak müzik enstrüman 

dağıtım ve perakende satışı yapan 3 yerel şirkette yerinde inceleme yaptı. 

•  Norveç Rekabet Otoritesi rekabete duyarlı bilgi değişimi iddialarını araştırmaya yönelik birçok sebze-meyve 

perakendecisinde yerinde inceleme yapıldığını duyurdu. 

• İtalya Rekabet Otoritesi tarafından yerel idareye baskı yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla, 

ülkenin demiryolu işletmesi alanında faaliyet gösteren teşebbüs ve iştiraklerinde yerinde inceleme yapıldı. 

• Alman Rekabet Otoritesi’nin talebi üzerine Avrupa Komisyonu metal paketleme pazarında faaliyet gösteren 

şirketler hakkında inceleme başlattı. Alman Rekabet Otoritesi tarafından 2015 yılında başlatılan soruşturma 

kapsamında söz konusu pazarda iddia edilen kartel oluşumunun yalnızca Alman pazarını değil Avrupa pazarını 

da etkilediği tespit edilmiştir. 

 

 

 

 
 

 

KANADA REKABET OTORİTESİ’NDEN 

2,87 MİLYAR AVRO DEĞERİNDE 

CEZA  

Kanada Rekabet Otoritesi, gıda ve ilaç 

perakendecisi Metro tarafından Jean Coutu 

şirketinin devralınmasına koşullu onay verdiğini 

duyurdu. Anılan onay 2,87 milyar avro 

değerindeki devralma işlemine Metro’nun sekiz 

eczanesini elden çıkarması koşulu ile verildi.  
 

İNGİLTERE’DEN MÜŞTERİ PAYLAŞIMI 

SORUŞTURMASI 
İngiltere’de gaz ve elektrik piyasalarını 

düzenlemekle yetkili kurum iki enerji şirketini ve 

bir danışman firmayı müşteri paylaşımı yaptıkları 

iddiasıyla soruşturduğunu duyurdu.  

 

VİDEO OYUNU SEKTÖRÜNDE BİR 

SORUŞTURMA DAHA 
İsrail Rekabet Otoritesi birçok video oyun 

satıcısına PlayStation, Xbox konsol ve Fifa 2017 

video oyunlarının fiyatlarını belirledikleri 

iddiasıyla inceleme başlattı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEKSİKA’DAN ŞEKER PAZARINDA İKİNCİ 

SORUŞTURMA 
Meksika Rekabet Otoritesi şeker pazarındaki birçok 

şirkete fiyat belirleme, ihaleye fesat karıştırma, bölge 

paylaşımı ve tedariği kısıtlama iddiaları sebebiyle ikinci 

kez soruşturma başlattı.  

KANADA’DAN YABAN MERSİNİ 

PAZARINDA SORUŞTURMA 
 

Kanada Rekabet Otoritesi yaban mersini alım 

fiyatlarının birlikte belirlendiğine dair rekabete aykırı 

bir anlaşma olduğu iddialarını araştırmak amacıyla 

soruşturma başlattı. 

 

KOMİSYON TELE2’NİN DEVRALINMASI  

İŞLEMİNİ NİHAİ İNCELEMEYE ALDI 

Avrupa Komisyonu, 12 Haziran tarihinde yaptığı 

açıklamayla Hollanda’daki Tele 2 şirketinin T-Mobile 

NL tarafından devralınması işlemini AB Birleşme 

Tüzüğü kapsamında değerlendirmek için nihai 

incelemeye aldı. Komisyon, birleşmenin daha yüksek 

fiyatlara yol açabileceğinden ve Hollanda'daki 

müşteriler için tercih ve yenilik imkânlarını 

azaltabileceğinden endişe duyuyor. 
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Görüş ve önerilerinizi info@ari.av.tr adresine 

yollayabilirsiniz. 
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