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ONLINE SATIŞLARDA YENİDEN SATIŞ 
FİYATI TESPİTİNE  İLK CEZA

YEMEK KARTI SEKTÖRÜNDE İKİNCİ CEZA!

ÇELİK OTOKORKULUK VE YOL 
GÜVENLİK SİSTEMLERİ DERNEĞİ VE 
ÜYE TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDAKİ 
SORUŞTURMA SONUÇLANDI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş., 
VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 
VE TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 
HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA 
CEZA VERİLMEDİ

EGE KONTEYNER NAKLİYECİLERİ 
DERNEĞİ VE 10 ÜYE TEŞEBBÜS HAKKINDA 
SORUŞTURMA AÇILDI

FRANSA’DA COTY SONRASI ONLINE 
SATIŞLARA İLİŞKİN İLK KARAR

YUNANİSTAN’DAN UNILEVER’E CEZA

BREZİLYA’DA YEREL BORSA İŞLETMECİSİ 
İLE UZLAŞMAYA VARILDI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE REKOR 
CEZALARIN VERİLDİĞİ SORUŞTURMADA 
SONUNCU UZLAŞMA!

AVUSTRALYA’DAN MÜNHASIR ALIM 
ANLAŞMASINA CEZA

KOMİSYON 7 YILLIK KOD PAYLAŞIM 
SORUŞTURMASINI NOKTALADI

BİRLEŞİK KRALLIK REKABET 
OTORİTESİ’NDEN“EN ÇOK KAYRILAN 
MÜŞTERİ” KOŞULU SEBEBİYLE KONUT 
SİGORTALARI ALANINDA SORUŞTURMA

POLONYA’DAN ELEKTRONİK ŞİRKETİNE 
YENİDEN SATIŞ FİYATI SORUŞTURMASI

İTALYA’DAN TAKSİ ŞİRKETİNE 
SORUŞTURMA

İNGİLTERE’DEN BÜYÜK HAVAYOLU 
ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA!

ALMANYA REKABET OTORİTESİ’NDEN  
AMAZON’A SORUŞTURMA

KOMİSYON’DAN ALMAN OTOMOTİV 
DEVLERİNİN İŞBİRLİĞİNE ONAY! 

ŞAMPİYONLAR LİGİ YAYIN HAKLARI 
ALMAN REKABET OTORİTESİNİN 
İNCELEMESİNDE

UBER REKABET OTORİTELERİNİN 
GÜNDEMİNDE!

KOMİSYON TATA/TYSSENKRUPP 
BİRLEŞMESİNİ NİHAİ İNCELEMEYE ALDI

UNITED TECHNOLOGIES’E KOŞULLU İZİN

KOMİSYON’DAN DISNEY İLE 21ST 
CENTURY FOX BİRLEŞMESİNE ŞARTLI 
ONAY!

AVRUPA KOMİSYON’UNDAN MARS’IN 
ANİCURA İLE BİRLEŞMESİNE KOŞULLU 
ONAY!

Dünyadan Kısa Kısa

Türkiye’den Haberler SAYFA SAYFA

Dünyadan Haberler
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2018 yılının ikinci yeniden satış fiyatının tespiti 
cezası bu kez “online satışlar bakımından 
bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemek” 
suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal 
ettiği gerekçesiyle Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’ye 
verildi. Sony’nin ihlale konu olan uygulamasının 
sadece internet satışları ile sınırlı olup olmadığını 
görmek için gerekçeli kararı beklemek gerekmekle 
birlikte, Kurum’un duyurusunda yer alan haliyle 
kabul edilecek olursa söz konusu ceza online 
satışlarda yeniden satış fiyatı tespiti nedeniyle 
verilen ilk ceza olma özelliğini taşıyor. Esasen 
her ne kadar online satışlara vurgu yapılmış olsa 
da ihlalin nitelik itibariyle yeniden satış fiyatının 
tespiti olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bayilerin 
online satışlarını tümden engellemeye yönelik bir 
davranışın tespit edilemediği sonucunu çıkarmak 
mümkün. Hatırlanacağı üzere internet üzerinden 
satışlara dair kısıtlamalar yakın zamanda 
22.08.2017 tarih ve 17-27/454-195 sayılı BSH ve 
15.02.2018 tarih ve 18-05/74-40 sayılı Jotun Boya 
kararlarında gündeme gelmişti. Her ikisinde de 
sağlayıcı teşebbüslere bayilerin internet üzerinden 
satış yapmalarını engelleyici uygulamalardan 
kaçınmaları yönünde uyarı yazısı gönderilmesine 
karar verilmişti.

Rekabet Kurulu’nun bu kararı, özellikle göreli olarak 
büyük teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen 
yeniden satış fiyatına müdahaleye dair davranışlara 
müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha ortaya 
koymuş oldu.  Bilindiği üzere en ağır dikey sınırlama 
olarak kabul edilen yeniden satış fiyatının tespiti 
Kurul’un en katı yaklaşım gösterdiği uygulamaların 
başında geliyor. Kurul yeniden satış fiyatının tespiti 
nedeniyle ceza verdiği ilk karar olan 24.11.1999 
tarih ve 99-53/575-365 sayılı İGTOD kararından bu 

yana yaklaşık iki ay önce açıklanan Henkel kararı 
da dahil olmak üzere, bu konuyu içeren toplam 
17 soruşturma yaptı. Bu soruşturmaların dört 
tanesi cezasız sonuçlanırken 13’ünde hakkında 
soruşturma yürütülen teşebbüslere farklı oranlarda 
cezalar verildi . En yüksek ceza ise yüzde birlik 
oranla 24.03.2005 tarih ve 05-18/224-66 sayılı 
Warner Bross kararı ile gelmişti. 

2016 yılının en önemli kararları arasında yer alan 
07.11.2016 tarih ve 16-37/628-279 sayılı Bilgisayar 
oyunları ve tüketici elektroniği kararında ise 
tüketici elektroniği pazarında Vestel ve Philips’e 
yeniden satış fiyatının tespit edilmesi sebebiyle 
ceza verilmişti. Dolayısıyla tek bir soruşturmada 
yeniden satış fiyatının tespiti nedeniyle iki ayrı 
teşebbüse ceza uygulanmıştı. Hatırlanacağı üzere 
Kurul, yaklaşık iki ay önce 19.09.2018 tarih ve 18-
33/556-274 sayılı karar ile Türk Henkel Kimya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, ürünlerinin yeniden 
satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı 
Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 
6.944.931,02 TL idari para cezası vermişti. Bu 
son kararda ise Kurul, Sony Eurasia Pazarlama 
A.Ş.’ye 2.346.618,62 TL idari para cezası verdi. 
Nihai karara ilişkin açıklamada yer verilen Ceza 
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının 
(a) bendine yapılan atıftan ihlalin süresinin 1 ila 5 
yıl arasında olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Ceza 
Yönetmeliği’nin 7. maddesinin birinci fıkrasına 
yapılan atıfla da hafifletici unsurların varlığı 
nedeniyle temel para cezasında indirim yapılmış 
olduğu söylenebilecektir.

Görüldüğü üzere yeniden satış fiyatının tespiti 
son iki yıllık dönemde dört karara konu olmuş 
bulunmaktadır. Şimdi merakla 3 Ocak 2019 
tarihinde sözlü savunması yapılacağı açıklanan 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik 
soruşturmanın sonucu beklenecek diyebiliriz. 
Hatırlatmak gerekirse Turkcell’in distribütörlerine 
ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti 
ve münhasırlık uygulamaları yoluyla 4054 sayılı 
Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddialarına 
ilişkin olarak yürütülen soruşturma sonucunda 
verilen 06.06.2011 tarih ve 11-34/742-230 sayılı 
Rekabet Kurulu kararının Danıştay 13. Dairesinin 
16.10.2017 tarih ve E. 2011/4560, K. 2017/2573 
sayılı kararı ile yeniden satış fiyatının tespiti 
iddiaları bakımından kısmen iptal edilmesi üzerine, 
iptal kararının gereğinin yerine getirilmesine 
yönelik olarak Kurul’un 31.05.2018 tarihli karar ile 
soruşturma açılmıştı.

ONLINE SATIŞLARDA 
YENİDEN SATIŞ FİYATI TESPİTİNE 
İLK CEZA!
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Rekabet Kurumu’nun internet sitesine 
konulan haberle, Kurul’un 15.11.2018 
tarihinde yapılan toplantısında Sodexo 

Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred 
Kurumsal Çözümler A.Ş. ve bunların kurdukları 
Network Servisleri A.Ş.’nin koordinasyon 
doğurucu faaliyetleri ile 4054 sayılı Kanun’un 
4. maddesini ihlal ettikleri sonucuna ulaşılarak, 
anılan teşebbüsler hakkında idari para cezası 
uygulanmasına karar verildiği duyuruldu. Kurul’un 
18-43/694-339 sayılı kararına göre teşebbüslere 
verilen idari para cezaları şu şekilde: 

 Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme 
 Hizmetleri A.Ş.’ye 3.207.702,79 TL 

 Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.’ye 
 3.919.367,39 TL 

 Network Servisleri A.Ş.’ye 
 624.038,41 TL 

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., 
Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. ve Network 
Servisleri A.Ş.’ye verilen cezalara bakıldığında, Ceza 
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendine yapılan atıftan, Kurul’un ihlali “diğer 
ihlaller” kategorisinde değerlendirildiği anlaşılıyor. 
Kararda oran belirtilmediği için bir yorum yapmak 
mümkün olmamakla birlikte, anılan teşebbüslerin 
ikinci ihlalleri olması ve önceki cezanın cirolarının 
%1’i oranında olduğu göz önüne alındığında alt 
sınır olan binde beşten daha yüksek bir oran 
olması beklenmelidir. Yine Ceza Yönetmeliğinin 5. 
maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine yapılan 
atıf nedeniyle ihlalin süresinin de beş yıldan 
uzun kabul edildiği söylenebilecek. Kurul’un iptal 
edilen kararına bakıldığında incelemeye konu 
olan dönemin 2005 yılına kadar geriye gittiği 
görülüyor. Soruşturma açılmasından sonra yapılan 
incelemelerde 2010 yılına ait olan kararın sonrasına 
dair tespitler olup olmadığını ancak gerekçeli 
karar ile birlikte öğrenmek mümkün olabilecek. 
Bu nedenle beş yıldan uzun hangi süren ihlalin 
dönemi kapsadığını söyleyebilmek için gerekçeli 
kararı beklemek gerekiyor. Ankara 2. İdare 
Mahkemesi’nin 17.11.2016 tarih ve E.2015/3033, 
K.2016/2955 kararının ardından Ceza Yönetmeliği 
öncesindeki ihlal nedeniyle tekerrür hükümlerinin 

uygulanmamış olduğuna da dikkat çekilmelidir.
Bu karara dair merak uyandıran bir başka konunun 
ise önaraştırma kararında yer almamakla birlikte 
iptal davasını açması nedeniyle, şikâyetçi olduğu 
söylenebilecek olan Multinet’in Sodexo, Edenred 
ve Network’e tazminat davası açıp açmayacağı 
olduğu söylenebilir.

Kararla ilgili son bir not olarak, bu kararla birlikte 
Danıştay ve idare mahkemeleri tarafından verilen 
iptal kararı üzerine açılan soruşturmalarda ihlal 
tespiti yapılmaması halinin artık istisna olmaktan 
çıktığının söylenebilecektir. Zira yakın zamana 
kadar 19.12.2013 tarih ve 13-71/988-414 sayılı 
karar ile Turkcell’e verilen ceza bir istisna teşkil 
etmekteydi. Ancak 21.11.2016 tarih ve 16-40/662-
296 sayılı Antalya Tur Operatörleri kararının 
ardından yaklaşık iki ay önce alınan 19.09.2018 
tarih ve 18-33/555-273 sayılı Google kararı ile 
birlikte bu son karar, idari yargı kararı üzerine açılan 
soruşturmalarda da teşebbüslerin ciddi ölçüde 
idari para cezası riski ile karşı karşıya olduklarını 
ortaya koymuş bulunmaktadır.

Hatırlanacağı üzere söz konusu teşebbüsler 
hakkındaki soruşturma, Danıştay 13. Dairesi’nin 
28.12.2016 tarihli ve E.2010/4565, K.2016/4508 
sayılı sayılı kararı ile 01.07.2010 tarih ve 10-47/862-
299 sayılı Kurul kararını iptal etmesi üzerine 
açılmıştı. Dolayısıyla soruşturmaya konu olan 
husus Kurul’un, 2010 yılında muhtelif şikâyetler 
üzerine yapmış olduğu önaraştırma sonucunda 
soruşturma açılmamasına karar vermesine 
dayanıyor. 

YEMEK KARTI SEKTÖRÜNDE 
İKİNCİ CEZA!

Türkiye’den Haberler
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Söz konusu önaraştırma; Sodexo Motivasyon 
Çözümleri A.Ş. (güncel ticari unvanı Sodexho 
Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.) ile 
Accor Servisleri International A.Ş.’nin (güncel 
ticari unvanı Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.)  
ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve 
müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte 
belirlemek   ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak 
suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, ayrıca,

 ◢ yemek kuponu/kartı sektöründe faaliyet 
gösteren teşebbüslerin ortak hareket ederek 
restoranlardan %7 ile %10 arasında değişen 
oranlarda komisyon aldıkları,

 ◢ bu sektörde faaliyet gösteren firmaların, 
lokanta, restoran ve büfeler ile yaptıkları 
anlaşmalarda haksız kazanç sağlayarak, 
bu işyerlerini zor duruma düşüren piyasa 
koşulları oluşturdukları ve bu kuponların 
para gibi tedavülünün işçi ücretlerine ve iş 
verimliliğine olumsuz etkileri bulunduğu,

iddiaları üzerine başlatılmış ve önaraştırma 
neticesinde 01.07.2010 tarih, 10-47/862-299 
sayılı Kurul kararı ile söz konusu şikâyetlere 
yönelik soruşturma açılmasına gerek olmadığına 
OYBİRLİĞİ ile karar verilmişti.

Ancak anılan Kurul kararı, sektörde faaliyet gösteren 
teşebbüslerden Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. 
tarafından açılan iptal davası üzerine, Danıştay 
13. Dairesi’nin 28.12.2016 tarihli, E.2010/4565, 
K.2016/4508 sayılı kararı ile, “incelenen dönem 
içerisinde söz konusu teşebbüslerin gerek pazar 
payları gerekse üye restoran sayıları itibariyle ilgili 
ürün pazarında en büyük iki teşebbüs konumunda 
bulundukları, Sodexo ve Accor’un ihale müşterisi 
olarak nitelendirilen müşteriler özelinde ve 
sınırlı da olsa diğer müşteriler geneline yönelik 
faaliyetleri hakkında rekabet ihlali şüphelerinin 
bulunduğu” nun anlaşıldığı ve “Kurum tarafından 
yapılan incelemelerde yeterince tatminkar bilgi ve 
belgelere ulaşılarak bir değerlendirme yapılması 
gerekirken, soruşturma açılmasına gerek 
olmadığına ve bu sebeple şikayetin reddi yönünde 
karar verilmesi” hukuka uygun görülmemiş ve söz 
konusu Kurul kararının İPTALİNE karar verilmiştir.

Bu iptal kararının ardından, dosyada yer alan 
bilgi ve belgeleri tekrardan değerlendiren Kurul, 
15.05.2017 tarihli toplantısında, 4054 sayılı 
Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespitine 
yönelik olarak aynı Kanun’un 41.maddesi uyarınca;

 ◢  Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme 

 ◢  Hizmetleri A.Ş.

 ◢ Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.

 ◢  Network Servisleri A.Ş.

 ◢  Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

 ◢ Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.

 ◢  Set Kurumsal Hizmetler A.Ş.

hakkında 17-16/224-M sayılı kararı ile soruşturma 
açılmasına karar vermişti. 

Bilindiği üzere, Rekabet Kurulu tarafından 
27.04.2017 tarihinde Çelik Otokorkuluk 
ve Yol Güvenlik Sistemleri Derneği’ne üye 
teşebbüslerin ve bazı iştiraklerinin ihalelere 
danışıklı teklif vermek ve fiyat belirlemek 
suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkındaki Kanun’un 4. maddesini ihlal edip 
etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma 
açılmıştı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesine 
konulan haberle; yapılan soruşturma 
sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve 
belgeleri değerlendiren Rekabet Kurulu’nun 
22.11.2018 tarihli toplantısında, Alka San. İnş. 
ve Tic. A.Ş., Antakya Galvaniz Metal San. Tic. 
Ltd. Şti., Çelik Otokorkuluk ve Yol Güvenlik 
Sistemleri Derneği, Çepaş Galvaniz Demir 
Çelik Madencilik İnşaat Nakliye Tic. ve 
San. A.Ş., Kıraç Galvaniz Telekominikasyon 
Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. 
A.Ş., Kisan İnşaat Mühendislik San. ve Tic. 
A.Ş., Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. ve 
Yimtaş Mühendislik İnşaat Taah. Turz. Metal 
San. ve Tic. A.Ş hakkında rekabete aykırı 
bir davranışta bulunmadıkları gerekçesiyle 
idari para cezası verilmesine yer olmadığına 
oyçokluğu ile karar verildiği duyuruldu.

Söz konusu soruşturma ile birlikte toplam 
23 soruşturmanın karara bağlandığı 2018 
yılında, Çelik Otokorkulukçular kararı ihlal 
tespiti yapılmayan ve dolayısıyla idari para 
cezası uygulanmayan 13. soruşturma oldu.

ÇELİK OTOKORKULUK 
VE YOL GÜVENLİK 
SİSTEMLERİ DERNEĞİ 
VE ÜYE TEŞEBBÜSLERİ 
HAKKINDAKİ 
SORUŞTURMA 
SONUÇLANDI
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TURKCELL İLETİŞİM 
HİZMETLERİ 
A.Ş., VODAFONE 
TELEKOMÜNİKASYON 
A.Ş. VE TT MOBİL 
İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 
HAKKINDA YÜRÜTÜLEN 
SORUŞTURMADA CEZA 
VERİLMEDİ

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone 
Telekomünikasyon A.Ş. ve TT Mobil İletişim Hizmetleri 
A.Ş.’nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj 
sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek 
rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 
sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin 
tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma 
08.11.2018 tarihinde tamamlandı.

Rekabet Kurulunca; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., 
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve TT Mobil İletişim 
Hizmetleri A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini 
ihlal etmediklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. 
maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para 
cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

EGE KONTEYNER 
NAKLİYECİLERİ 
DERNEĞİ VE 10 ÜYE 
TEŞEBBÜS HAKKINDA 
SORUŞTURMA AÇILDI

Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve üyelerinin 
fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 
4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine 
yönelik olarak re’sen başlatılan önaraştırma, Rekabet 
Kurulunca karara bağlandı

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan 
tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları 
ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. 
maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik 
olarak,

 ◢ Arma Grp Loj. Tur. Tic. Ltd. Şti.

 ◢ Çardak Kardeşler Nak. Tic. Ltd. Şti.

 ◢ Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği

 ◢ Fuat Taşımacılık Otomotiv. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 ◢ Karataş Lojistik Kerem Karataş

 ◢ Öztürk Kırşehir Nak. Ulus. Taş. İnş. Turz. San. ve 
Tic. Ltd. Şti.

 ◢ Seçkinler Loj. Nak. Gıd. ve Kom. Ltd. Şti.

 ◢ Serhat Loj. Müm. Güm. Nak. Tic. Ltd. Şti.

 ◢ Ulupınar Nakliyat ve Orman Ürünleri Tic. ve San. 
Ltd. Şti.

 ◢ Pantrans Uluslararası Deniz ve Kara Taş. Ltd. Şti.

 ◢ Yanardağ Lojistik A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına 19.09.2018 tarih, 18-
33/549-M sayı ve 01.11.2018 tarih, 18-41/660-M sayı ile 
karar verdi.
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Fransız Rekabet Otoritesi elektrikli testere 
üreticisi Stihl şirketine, dağıtıcılarının 
internet sitesi satışlarını engellediği 
gerekçesiyle 7 milyon avro para cezası verdi. 

Bu karar, Avrupa Adalet Divanı’nın seçici dağıtım 
sistemleri ve online satışların kısıtlanmasına ilişkin 
Coty kararının Fransa’daki ilk uygulama olma 
niteliğine sahiptir. Bu nedenle Rekabet Otoritesi 
yalnızca bu karara konu olan pazar için değil ayrıca 
farklı sektör ve ürünler için de geçerli olabilecek 
genel ilke ve kriterler belirlemeyi amaçlamıştır.

Karar temel olarak teşebbüsün 2006 ve 2017 yılları 
arasında, elektrikli testere ile çeşitli kesim ve biçim 
aletlerinin dağıtıcıların internet sitesi üzerinden 
satılmasını engellemeye yönelik faaliyetlerine 
dayanmaktadır. Otorite, bir üreticinin yüksek kalite 
veya yüksek teknoloji gibi bazı meşru gerekçelere 
dayanarak ürünlerinin satışını özel bir bayi ağı ile 
sınırlandırabileceğini belirtmiştir. Nitekim Stihl’in 
ürünlerinin kalitesini korumak ve doğru kullanımını 
sağlamak amacıyla yardım ve danışmanlık 
hizmeti kurmasını ve bu gerekçeyle seçici dağıtım 
sistemini tercih etmesini kabul etmiştir. Ayrıca bu 
yükümlülüklerin kontrolünü sağlamak ve marka 
imajını korumak amacıyla söz konusu ürünlerin 
üçüncü kişi platformlarda online satışının da 
yasaklanabileceğini belirtmiştir.

Ancak teşebbüsün; dağıtıcılara bu tür bir ürünün 
elden teslimini şart koşmasını yani ürünün yalnızca 
mağazada satışı ya da müşterinin bizzat evine 
elden teslimatına izin vermesini ürünlerin de facto 
olarak online satışının yasaklanması anlamına 
geldiğini tespit etmiştir. Zira Otorite’ye göre söz 
konusu ürünlerin elden teslimatını gerektiren 
ulusal ya da Avrupa düzeyinde herhangi bir yasal 
düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla dağıtıcı ile 
müşteri arasında böyle bir temasın kurulmasına 
ve ürün kullanımın gösterilmesine gerek yoktur. 
Yalnızca müşterinin dilinde yazılmış olan ve tehlikeli 
ürünlere ilişkin spesifik birtakım bilgiler içeren bir 
kullanım kılavuzunun teslim edilmesi zorunludur.

Sonuç olarak yapılan değerlendirmede, Stihl’in 
bu uygulamasının dağıtıcılar arası rekabetin ve 
online perakende satışa olan ilginin azalmasına yol 
açarak fiyatların %10’a varan oranda ucuzlamasına 
engel olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle teşebbüse 7 
milyon avro para cezası verilmiş ve seçici dağıtım 
sisteminde değişiklik yapmasına hükmedilmiştir.

YUNANİSTAN’DAN 
UNILEVER’E CEZA
Yunanistan Rekabet Otoritesi, rekabete 
aykırı uygulamaları ve margarin pazarında 
hâkim durumunu kötüye kullandığı 
gerekçeleriyle Elais-Unilever Hellas SA 
Detergents Cosmetics Food (Unilever) 
şirketine 27,6 milyon avro para cezası verdi. 
Otorite, Unilever’in Yunanistan iştirakinin, 
perakendecilere haksız kısıtlamalar getirdiği 
yönünde açıklamada bulundu.

Bilindiği üzere, Otorite tarafından Unilever’e 
karşı margarin ürünlerine ilişkin perakende 
ve toptan pazarda, ticari uygulamalar 
ve anlaşmaları ile ilgili re’sen soruşturma 
açılmıştı. Soruşturma sonucunda:

 ◢ Unilever’in, özellikle hedef indirimleri 
ve rakip ürünlerin satışını engelleyen 
haksız ticari koşullar uygulamak 
suretiyle, margarin ürünleri pazarındaki 
hâkim durumunu güçlendirmeyi 
amaçlayan dışlayıcı faaliyetlerde 
bulunduğuna ve böylece rakiplerinin 
büyüme olanaklarını sınırlandırdığına, 
bu nedenle 8.669.370,11 avro idari para 
cezası verilmesine oybirliği ile,

 ◢ Unilever’in özellikle toptancıları ile 
yapmış olduğu anlaşmalarda yeniden 
satış fiyatını belirlemesi, aktif ve pasif 
satışların kısıtlanması ve rekabet 
etmeme yükümlülüğü içeren hükümler 
dolayısıyla dikey anlaşmalar suretiyle 
rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 
18.892.334,58 avro idari para cezası 
verilmesine oy çokluğu ile

karar verildi. Otorite, açıklanan kararlara 
uyulmadığı her gün için Unilever’e 10.000 
avro para cezası uygulayacağını da açıkladı.

FRANSA’DA COTY 
SONRASI ONLINE 
SATIŞLARA İLİŞKİN 
İLK KARAR
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Brezilya Rekabet Otoritesi (CADE), ulusal 
borsa işletmecisi B3 (eski adıyla BM 
& FBovespa) ile uzlaşmaya varıldığını 
duyurdu. Borsaya yönelik soruşturma 

2016 yılında Amerika Ticaret Grubu ve Amerika 
Takas Grubu’nun şikayetleri üzerine başlatılmıştı. 
Soruşturma kapsamında B3’ün, rakiplerinin 
merkezi kayıt sistemine girmelerine engel olduğu 

iddiası değerlendirildi. Anılan sisteme girişin, 
rakiplerin birbirleri ile rekabet edebilmeleri için 
zorunlu bir unsur teşkil ettiği değerlendirmesi 
yapılmak suretiyle, B3’ü yönelik ihlale son verme 
yönünde bir karar verilmesinin yanı sıra anılan 
şirket 9.4 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2.09 
milyon avro) ödemeyi kabul ederek soruşturma 
uzlaşmayla sonuçlandı.

Kanada Rekabet Otoritesi, uzun yıllardır devam 
eden ve rekor cezaların verildiği otomotiv yedek 
parça soruşturmasında 13. ve son uzlaşma ile süreci 
sonlandırdı.  Soruşturma, otomotiv firmalarının 
açtığı yedek parça ihalelerinde anlaşma 
yapılarak ihale paylaşımı yapılmasına yönelikti. 
Soruşturmada, 2001 ila 2006 model Toyota Corolla 
ve Honda Civic araçlar için açılan ihaleler başta 
olmak üzere, Honda ve Toyota tarafından yapılan 
ihalelerde Japon yedek parça üreticileri tarafından 
ihale paylaşımı anlaşması yapıldığı tespit edildi. 
Yaklaşık on yıldır devam eden soruşturma süreci, 
Japon parças üreticisi INOAC’in araçların dahili 
plastik teçhizatının tedarikine ilişkin olarak Toyota 
tarafından 2004 yılında açılmış olan ihaleye dair 
diğer Japon Japon parça üreticileri ile danışıklı 
hareket ettiklerine dair tespit ve bu sebeple 
INOAC’a 1.3 milyon Kanada doları ceza verilmesi 
ile noktalandı.

Japon yedek parça üreticilerinin Kanada’da 
aldıkları ceza, ihale paylaşımı ile ilgili aldıkları ilk 
ceza değil. Zira bu soruşturma uluslararası bir 
kartelin bir bölümünü oluşturuyor. Daha önce 
Avrupa Komisyonu tarafından 2013 yılının Temmuz 
ayında verilen kararla beş Japon yedek parça 
üreticisi hakkında toplam 141 milyon avro para 
cezası verilmişti. Sumitomo, Yazaki, Furukawa, SYS 
ve Leoni’nin 2000 ila 2009 yılları arasında Toyota, 
Honda, Nissan ve Renault tarafından açılan kablo 
tesisatı ihalelerinde pazar paylaşımı yaptığı tespit 
edilmişti. Yine Avustralya’da söz konusu ihale 
paylaşımı nedeniyle 46 milyon AUD rekor para 
cezası verilmişti. Avrupa Komisyonu tarafından 
ceza verilen rekabet ihlalleri aşağıdaki tabloda yer 
alıyor:

BREZİLYA’DA YEREL 
BORSA İŞLETMECİSİ İLE 

UZLAŞMAYA VARILDI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE REKOR 
CEZALARIN VERİLDİĞİ SORUŞTURMADA 
SONUNCU UZLAŞMA!
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Kanada’da ise 2013 yılının Nisan ayında başlayan otomotiv parçaları ihalelerine fesat karıştırma ile ilgili 
cezalar 2018 yılının Ekim ayında IONAC hakkında verilen 1.3 milyon dolarlık ceza ile sonlanmış oldu.  

Soruşturmaya ilişkin hazırlamış olduğumuz tablo aşağıdaki gibidir: 

*Kanada’da ihaleye fesat karıştırma nedeniyle şimdiye kadar verilmiş en yüksek ceza.
**Hem Kanada hem ABD’deki rekabet ihlalleri sebebiyle ABD mahkemesi tarafından verilmiştir
*** Kanada’da ihaleye fesat karıştırma nedeniyle şimdiye kadar verilmiş ikinci en yüksek ceza.

Soruşturma süresince 13 teşebbüs hakkında toplam 86 milyon Kanada Doları ceza verildi. Soruşturma, 
ihaleye fesat karıştırma nedeniyle Kanada’da verilen en yüksek cezalar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu 
soruşturmalarda Yazaki Corporation’a verilen 30 milyon Kanada Doları ceza şimdiye kadar Kanada’da 
ihaleye fesat karıştırma nedeniyle verilen en yüksek ceza olurken Mitsubishi Electric Corporation’a 
verilen 13,4 milyon dolar ceza da en yüksek ikinci ceza oldu.
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Avustralya Federal Mahkemesi, münhasır satın 
alma anlaşması yapan sağlayıcı ile iki distribütörüne 
ve bu teşebbüslerin yöneticilerine rekabete 
aykırılık nedeniyle para cezası verdi. Karar, 
Avustralya rekabet hukuku açısından iki konuda 
ilk olması itibariyle dikkat çekiyor. Bunlardan ilki 
şirket yöneticisine verilen para cezasının, bugüne 
kadar verilen en yüksek bireysel para cezası 
özelliğini taşıyor olması. İkincisi ise münhasır alım 
anlaşmasını düzenleyen sağlayıcı EGR yanında 
rekabeti kısıtlama amacını bilerek hareket eden iki 
distribütöre de ceza verilmiş olması. 

İhlal hakkında biraz detay vermek gerekirse 
polikarbonat üreticisi ve sağlayıcısı olan EGR 
ile distribütörleri Palram Australia ve Ampelite 
şirketleri arasında münhasır alım anlaşması 
akdedilmiş. Anlaşmada iki distribütörünönemli 
miktarda polikarbonat satın alımı şart koşulurken, 
aksi takdirde EGR’nin, doğrudan perakendecilere 
satış yapacağı şeklinde bir yaptırım düzenlenmiş. 

Haziran 2016’da Avustralya Rekabet Otoritesi, 
EGR’ye distribütörler Palram Australia ile Ampelite 
şirketlerine ve şirketlerin yöneticilerine karşı 
inceleme başlatmış. Ağustos 2018’de sonuçlanan 
dosyada Avustralya Federal Mahkemesi Palram 
Australia ve Ampelite şirketlerine rekabeti 
büyük ölçüde azaltmak amacıyla bilerek ilgili 
münhasır ticaret uygulamalarında bulunduğu 
gerekçesiyle toplam 5.5 milyon Avustralya Doları 
(AUD) para cezası vermiştir. Aynı uygulamadan 
dolayı, Ampelite şirketinin yöneticisine 100.000 
AUD cezası verilirken, Palram Australia şirketinin 
yöneticisi 3 yıl boyunca şirket yöneticiliğinden men 
edilmiştir. EGR şirketi ve şirket yöneticisi de aynı 
gerekçe ile toplam 6.35 milyon AUD para cezasına 
çarptırılmıştır. Verilen para cezasının 350.000 
Avustralya Doları sadece şirket yöneticisine verilen 
cezadır. Yukarıda da belirtildiği gibi Avustralya’da 
bugüne kadar verilmiş en yüksek şahsi para 
cezasıdır.

Avrupa Komisyonu Brüksel Havayolları 
ve TAP Portekiz Havayolları arasında 
Brüksel-Lizbon rotasına ilişkin yapılan 

kod paylaşım (ortak uçuş) anlaşmasına ilişkin 
soruşturmanın kapatılmasına karar verdi.

Bilet satışlarının özel bir türü olan kod 
paylaşımı anlaşmaları yolculara önemli faydalar 
sağlayabildiği gibi rekabete aykırı etkiler de 
doğurabilmektedir. Nitekim, Komisyon, 2011 
yılında Lufthansa Hava Yolları ile Türk Hava 
Yolları ve Brüksel Hava Yolları ve TAP Portekiz 
Hava Yolları arasında kod paylaşımı anlaşması 
yapıldığı gerekçesi ile re’sen soruşturma 
başlatmıştı. İlgili soruşturmalarda, havayolu 
şirketlerinin birbirlerinin (Almanya-Türkiye, 
Belçika-Portekiz rotalarındaki) uçuşlarına 
koltuk satmaya anlaştıkları bir kod paylaşım 
anlaşması olduğu ve iki şirketin de uçuşlarını 
kendi merkezleri arasında yürüttüğü iddia 
edilmektedir.

Bu soruşturmalarda ilkinde Komisyon, 
Lufthansa ile Türk Hava Yolları’nın birbirlerinin 
koltuklarını satmak için tam pazarlama haklarına 
sahip olmadığı ve söz konusu firmaların farklı 
fiyatlandırma stratejileri uyguladıkları tespit 
edilmişti. Ayrıca, kod paylaşımının, tarafların 
ilgili rotalardaki satışlarının sadece küçük 
bir bölümünü oluşturduğu da belirtilerek, 
soruşturma kapatılmıştı. 

Diğer yandan, Komisyon, Brüksel ve Portekiz’de 
baskınlar düzenleyerek 27 Ekim 2016’da iki hava 
yolu şirketi hakkında bir soruşturma raporu 
düzenledi. Brüksel ve Lizbon arasındaki yolcu 
hizmetleri ile ilgili kod paylaşım anlaşmalarının 
aralarındaki rekabeti kısıtlayıcı nitelikte 
olabileceğini belirtti. Bu süreçte Komisyon, 
toplanan delillerin başlangıçtaki rekabetçi 
endişeleri teyit etmek için yeterli olmadığından 
soruşturmanın kapatılmasına karar verdi. 
Komisyon tarafından verilen bu kararın, 
rakip havayolu şirketleri arasındaki yakın iş 
birliklerinin rekabet hukuku açısından sorun 
teşkil etmeyeceği şeklinde yorumlanmaması 
gerektiğine de işaret edildi.

AVUSTRALYA’DAN 
MÜNHASIR ALIM 
ANLAŞMASINA CEZA

KOMİSYON 7 YILLIK 
KOD PAYLAŞIM 
SORUŞTURMASINI 
NOKTALADI
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BİRLEŞİK KRALLIK REKABET OTORİTESİ’NDEN “EN 
ÇOK KAYRILAN MÜŞTERİ” KOŞULU SEBEBİYLE KONUT 

SİGORTALARI ALANINDA SORUŞTURMA

Birleşik Krallık Rekabet Otoritesi (CMA), fiyat 
karşılaştırma sitesi 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.

Otorite, delilleri inceledikten sonra sözleşmelerdeki 
“En Çok Kayrılan Müşteri” (most favoured 
customer–MFC) maddelerinin müşterilerin daha iyi 
bir konut sigortası elde etme olasılıklarını ortadan 
kaldırabileceğini tespit etmiştir.

Söz konusu maddeler sebebiyle rakip 
karşılaştırma sitelerinin konut sigortası alanında 
ComparetheMarket’tan daha düşük fiyatlar önererek 
müşteri kazanmaya çalışması engellenmektedir. 
Ayrıca, bu durum konut sigortası alanında faaliyet 
gösteren şirketlerin müşterilere aktarılan ek 
maliyetleri de yansıtmak suretiyle karşılaştırma 
sitelerine daha yüksek komisyon oranları 
ödenmesine sebep olmaktadır. Bütün bunların 
neticesinde konut sigortası satın alan müşterilerin 
düşük prim ödeyerek sigorta hizmetinden 
faydalanmaları engellenmektedir.

Birleşik Krallık Rekabet Otoritesi yetkilileri Birleşik 
Krallık’ta 20 milyondan fazla evin sigortası 
bulunduğunu, bu sebeple online fiyat karşılaştırma 
alanında faaliyet gösteren şirketlerin müşterilere en 
iyi olası teklifleri sunmalarının sektör için çok önemli 
olduğunu ifade etmiştir. Yürütülen soruşturma 
neticesinde ComparetheMarket’ın konut sigortası 
sunan şirketlerin başka bir yerde daha düşük bir fiyat 
sunmasını engelleyerek rekabeti ihlal ettiğinin tespit 
edildiği ve bu durumun müşterilerin daha yüksek 
prim ödemesine sebep olabileceği yetkililerce 
kaydedilmiştir.

2 Kasım 2018 tarihi itibariyle ComparetheMarket 
hakkında, sözleşmelerinin rekabet hukukunu ihlal 
ettiği gerekçesiyle soruşturma raporu düzenlenmiştir. 
Otorite, ComparetheMarket şirketinin vereceği daha 
ayrıntılı cevabı delillerle birlikte değerlendirdikten 
sonra nihai kararını verecektir.

“En çok kayrılan müşteri” (EKM) koşulu, sağlayıcı 
tarafından, diğer alıcılara önerilen daha uygun 
fiyat ve sözleşme koşullarının, kayrılan alıcıya 
da önerilmesi yükümlülüğünü ifade etmektedir 
Hatırlanacağı üzere EKM koşulu ülkemizde de 
son dönemde önce iki kararda ardından Dikey 
Anlaşmalara İlişkin Kılavuz’da değişiklik yapılması 
sırasında gündeme gelmiştir.

EKM koşulunun ele alındığı kararlardan ilki olan 
09.06.2016 tarih ve 16-20/347-156 sayılı Yemek 
Sepeti kararında Kurul, Yemek Sepeti’nin pazardaki 
hakimiyetini kullanarak EKM uygulamaları ile 
rakip platformlarda daha iyi şartların sunulmasını 
önlediğini tespit etmiştir. Kararda Yemek Sepeti’nin 
rakip platformlarda fiyat, indirim, promosyon, menü 
içeriği, ödeme şekli, gönderim bölgesi, limiti ve 
benzeri konularda daha farklı koşulların sunulmasını 
önleyerek pazarda dışlayıcı etkide bulunmak 
suretiyle rekabeti sınırladığı sonucuna ulaşılmıştır.

05.01.2017 tarih ve 17-01/12-4 sayılı Booking.com 
kararında, “En İyi Fiyat Garantisi” başlığı altında 
konaklama tesislerinin Booking.com’a eşdeğer bir 
odaya ait daha iyi bir fiyatın başka internet sitesinde 
bulunmayacağı yönünde taahhüt verdikleri tespit 
edilmiştir. Söz konusu taahhüttün ihlali halinde 
konaklama tesisinin iki fiyat arasındaki farkı ödeme 
ve platformdaki fiyatları yükümlülüğe uygun hale 
getirme zorunluluğu bulunmaktaydı.

Bu iki kararın ardından EKM koşuluna dair, Dikey 
Anlaşmalara İlişkin Kılavuz’da, “Yeniden Satış 
Fiyatının Belirlenmesi” başlığı altında, 19. paragrafa 
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’da da ifade edildiği üzere EKM koşulunun 
pazardaki rekabete olumlu etki eden yönleri 
bulunmakla birlikte, rekabeti olumsuz yönde 
etkileyen tarafları da bulunmaktadır. Bu nedenle, EKM 
koşuluna ilişkin rekabet hukuku incelemelerinde, 
koşuldan yararlanan tarafın ve rakiplerin pazardaki 
konumuna, bu koşulun sözleşmeye ne amaçla 
konulduğuna, pazarın ve koşulun kendi karakteristik 
özelliklerine detaylı bir şekilde bakılması 
gerekmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki EKM 
koşulu genel itibariyle yüksek pazar gücü ile birlikte 
rekabetçi endişelere konu olmaktadır.

Sonuç olarak gerek yurt dışında gerek ülkemizde 
EKM koşulu rekabet otoritelerince dikkat edilecek 
önemli bir nokta olmaya devam edecektir. Bu 
nedenle EKM koşulu uygulayan teşebbüslerin 
muhtemel bir yaptırımla karşılaşma riskini önleyici 
değerlendirmeler yapmaları yerinde olacaktır.
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POLONYA’DAN 
ELEKTRONİK 
ŞİRKETİNE YENİDEN 
SATIŞ FİYATI 
SORUŞTURMASI
Polonya Rekabet Otoritesi (UOİKK) elektronik 
şirketi Brother’a soruşturma başlattığını duyurdu. 
Soruşturmanın anonim bir ihbar üzerine yazıcı 
fiyatlarının belirlenmesi sebebiyle açıldığı belirtildi. 
UOİKK tarafından yapılan açıklamada Brother 
şirketinin bayilerinin fiyatlarına müdahale ettiğine, 
tavsiye edilen fiyatların altında tüketicilere satış 
yapılmasının önüne geçildiğine dair delillerinin 
bulunduğu belirtilmiştir. Yapılan incelemelerde gerek 
Brother çalışanlarının bayi fiyatlarını denetleyerek 
gerek diğer bayilerden gelen şikâyetlere göre tavsiye 
edilen fiyatlardan daha düşük fiyata satış yapıldığının 
öğrenilmesi halinde ilgili bayi ile iletişime geçilerek 
ikna edilmeye çalışıldığı, ikna edilemediği halde 
ise ilgili bayilerin indirim ve ek kampanyalardan 
yararlanamayacağına yönelik tehdit edildiği 
saptanmıştır.

Polonya örneğinde olduğu gibi dikey anlaşmalarda 
en ağır kısıtlama olarak kabul edilen yeniden satış 
fiyatının tespit edilmesine yönelik ihlal iddialarına dair 
son dönemde sıkça inceleme yapıldığını görüyoruz. 
Nitekim hatırlanacağı üzere Türkiye’de ürünlerinin 
yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 
sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine 
2017 yılında Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında 
soruşturma açılmıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında ise 
aynı iddialar ile Baymak Makina San. Ve Tic. A.Ş.’ye 
soruşturma açılırken, Türk Henkel Kimya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’ye 6.944.931,02 TL para cezası verilmişti.  
Farklı sektörlerde aynı iddialar ile açılan ve sonuçlanan 
bu soruşturmalar uyarınca, tüm teşebbüslerin 
özellikle bayileri ile aralarındaki ilişkilere hassasiyet 
göstermeleri gerektiği bir kez daha görülmektedir.

İTALYA’DAN 
TAKSİ ŞİRKETİNE 
SORUŞTURMA

İtalya Rekabet Otoritesi (Otorite), Società 
Cooperativa Taxi Torino adlı şirkete, hakim 
durumunu kötüye kullanma sebebiyle 

soruşturma başlattığını duyurdu. Anılan 
şirket radyo taksi uygulamasını sunan 
bir sağlayıcıdır. Radyo taksi uygulaması, 
müşterilerin şirket hattını aradıklarında ilgili 
şirketin radyo sinyalleri ile taksiciyi müşterilere 
yönlendirdikleri bir uygulamadır. Torino’daki 
taksi sürücülerinin %90’ndan fazlası bu 
uygulamayı sunan anılan şirketin üyesidir. 
Tüm bu üyeler ile yapılan rekabet etmeme 
yükümlülüğü uyarınca taksi sürücüleri vardiya 
sürelerinde müşterilerin toplanması amacıyla 
sadece radyo sistemini kullanabilmekte, aynı 
zamanda diğer sağlayıcılar tarafından sunulan 
benzer uygulamaları kullanamamaktadır.

İnceleme kapsamında öncelikli olarak taksi 
sürücülerine uygulanan rekabet etmeme 
yükümlülüğünün, hakim durumunun kötüye 
kullanıp kullanması teşkil edip etmediği üzerine 
yoğunlaşacak. Bu kapsamda rekabet etmeme 
yükümlülüğüne uymayanların, şirket dışında 
bırakılması/çıkarılması konusu da ele alınacak.

Otoritenin resmi sayfasında yer alan haberde, 
Torino’da taksi sürücülerinin çoğuna uygulanan 
bu yükümlülüğünün başka bölgelerde 
uygulanması halinde anılan şirket ile benzer 
sistem sunan yeni sağlayıcıların piyasadaki 
faaliyetlerinin zorlaştırıldığına dikkat çekilmiştir. 
Otorite, soruşturmayla ilgili daha fazla bilgi 
bulabilmek adına anılan şirkete yerinde 
inceleme yapmış olup, soruşturma halen devam 
etmektedir. 
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İngiltere Rekabet Otoritesi; American Airlanes, 
British Airways, Iberia ve Finnair Havayolları 
arasında gerçekleştirilen Atlantik İşbirliği 
Anlaşması’nı (Anlaşma) incelemeye karar verdi. 

Anlaşma kapsamında daha önce Avrupa 
Komisyonu tarafından 2009 ve 2010 yıllarında 
6 uçuş rotasında rekabeti kısıtlayıcı etki olduğu 
tespit edilmiş ve şirketlerden bazı taahhütler 
talep edilmişti. Komisyon tarafından talep edilen 
taahhütler şöyleydi: 

 ◢ Komisyon tarafından belirlenen dört uçuş 
rotasında (Londra-New York, Londra-Boston, 
Londra-Miami, Londra-Dallas) Londra 
havaalanlarında (Gatwick ya da Heathrow) 
diğer şirketlerin kullanımına uygun boşluklar 
yaratmak,

 ◢ Rakip teşebbüs yolcularının kendi uçaklarında 
tek yönde taşımasına izin veren ücret 
kombinasyon anlaşmaları yapmak, tarafların 
uçuşlarında diğer yollarla bilet satmak,

 ◢ Anlaşma taraflarının Avrupa ve Kuzey 
Amerika’daki kısa mesafeli uçuşlarından 
rakip teşebbüslerin transatlantik uçuşlarına 
aktarma yapan yolculara özel oranlı anlaşma 
şartları sunmak

 ◢ Belirlenen uçuş rotalarında rakip teşebbüs 
yolcularının Anlaşma taraflarının sık uçan 

yolcu programlarına erişim sağlanmasına 
imkân tanımak ve 

 ◢ Anlaşma’nın taraflarıyla ilgili bilgilerin 
Komisyon’a bildirmek

Komisyon söz konusu taahhütler sayesinde, 
havalimanlarında uygun boşlukların bulunmaması, 
tarafların uçuş sıklığı avantajı, tarafların sık uçan 
yolcu programlarının güçlü olması ve hava trafiğine 
erişim gibi sebeplerden kaynaklanan yeni uçuşların 
kısıtlanması veya azaltılması yolundaki endişelerini 
bertaraf ederek rakiplerin pazara girişini ve 
pazarda genişlemesini sağlamaya çalışmıştı.

Komisyon söz konusu taahhütlerin on yıl boyunca 
süreceğini belirterek beş yılda bir söz konusu 
taahhütleri izleyeceğini belirtmişti. Böylece 
Komisyon’un taahhütlerin geçerliliği için belirlediği 
süre 2020’de sona erecek. Ayrıca Komisyon, 2015 
yılında taahhütleri yeniden değerlendirebilecekti 
fakat bunun için gereklilik görmedi.

Brexit sonrasında Avrupa Komisyonu’nun 
Birleşik Krallık’taki rekabet ile ilgili herhangi bir 
sorumluluğu kalmaması sebebiyle Birleşik Krallık 
Rekabet Otoritesi, Anlaşma’nın rekabet üzerine 
etkilerini yeniden değerlendirmeye karar verdi

Almanya Rekabet Otoritesi 
(Bundeskartellamt) Amazon hakkında 
soruşturma başlattı. Amazon hakkında gelen 

satıcılardan gelen birçok şikâyetten sonra Otorite, 
Amazon’un pazardaki hâkim durumunu kötüye 
kullanıp kullanmadığı ile ilgili incelemelere başladı. 
Amazon’un pazardaki en büyük perakendeci 
olması ve en geniş pazara sahip olması, pazardaki 
diğer aktif satıcıları engelleyip zarar görmelerine 
sebep olabileceğini belirten Otorite, Amazon’un 
satıcılarına karşı işlem koşullarını inceleyeceklerini 
belirtti.

Avrupa Komisyonu da Amazon’un Avrupa 
pazarındaki işlem verilerinin toplanması ve 
kullanılmasına ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. 
Avrupa Komisyonu ve Otorite’nin soruşturmaları 
birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğu 
görülmektedir. Komisyon’un soruşturmaları 
Amazon’un veri kullanımının pazardaki satıcılarının 
dezavantajına olması iken, Otorite, özellikle 
Amazon pazarındaki satıcılara yönelik iş ve 
uygulama şartlarını incelemektedir.

İNGİLTERE’DEN BÜYÜK 
HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE 
SORUŞTURMA!

ALMANYA REKABET 
OTORİTESİ’NDEN AMAZON’A 
SORUŞTURMA
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Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir 
şekilde ilerlediği otomotiv sektöründe, bir 
yandan sektörün yapısı değişirken diğer 
yandan tüketicilerin ihtiyaçları ve tercihleri 

de değişmeye devam ediyor. Bu değişim rüzgârı, 
otomotiv firmalarını yeni teknoloji alanlarının yanı 
sıra tüketiciler tarafından talep edilen yeni alanlarda 
etkin faaliyet göstermek amacıyla işbirliklerine 
zorluyor. Bu durumun son örneklerinden biri 
Komisyon’un BMW ile Daimler’in kurmak istediği 
altı ortak girişime izin vermesi diyebiliriz.

Değişen piyasa yapısı ile birlikte son zamanlarda 
oldukça popüler olan uygulamalardan biri kullan 
bırak araç paylaşım hizmetidir. Kullan bırak araç 
paylaşımı; müşterilerin bir şehirde belirli bir alan 
içerisinde halka açık veya kendi kiraladıkları park 
yerleri gibi yetkili park yerlerini kullanarak herhangi 
bir yerden aracını almasına ve bırakmasına izin 
veren bir hizmettir.

Kullan bırak paylaşımlı araç hizmeti sayesinde 
araca ihtiyaç duyan kişiler bir aracı belli bir süre 
aralığında aracı diledikleri bir yerden satın alarak 
diledikleri başka bir yere bırakabilmektedirler. Söz 
konusu hizmet sayesinde, bir araç birçok kişinin 
ihtiyaçlarını gidermekte, sürücüler için park yer 
sorunu doğurmamakta ve kişiler çok daha uygun 
fiyatlara özel araçlarla rahat bir şekilde seyahat 
etmektedirler. Özellikle de aracın otomotiv 
firmasının belirlediği birçok noktadan dilenen 
herhangi birinden alınıp bırakılabilmesi tüketiciler 
açısından tercih edilmesine sebep olmaktadır.  

Bütün bu avantajları sebebiyle gittikçe daha fazla 
gelişen bu alanda Alman otomotiv devleri BMW ve 
Daimler güçlerini birleştirmeye karar verdi. BMW ve 
Daimler, kullan bırak araç paylaşım hizmetleri, araç 
çağırma hizmetleri, araç park ve şarj hizmetleri ile 
talep esaslı diğer mobil servislere ilişkin altı ortak 
girişim kurmaya karar verdi. Komisyon ise söz 
konusu altı ortak girişime koşullu onay verdi. 

Komisyon incelemesinde, Daimler ve BMW’in 
faaliyetlerinin kullan bırak araç paylaşım 
hizmetlerinde önemli ölçüde örtüştüğünü 
belirtti. Ayrıca Komisyon tarafından söz konusu 
birleşmenin Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, 
Münih ve Viyana’nın içinde bulunduğu altı 
şehirde araç paylaşımı pazarında alternatiflerin 

sınırlı olması sebebiyle araç paylaşımı pazarında 
rekabetçi endişeleri arttırdığına dikkat çekildi. 
Kullan bırak araç paylaşımı hizmetlerinin henüz 
çok yeni olduğu ve gelişmekte olan bir yapıya 
sahip olduğu belirtilen kararda; pazar araştırması, 
orijinal ekipman imalatçıları, kiralama firmaları 
ve sadece araç paylaşımı piyasası oyuncularının 
endişeye sebep olan altı şehirde faaliyet göstermeyi 
planladığı tespit edildi.

Ayrıca, Komisyon BMW ve Mercedes’in pazardaki 
dikey ilişkilerini de inceledi. Özellikle kullan bırak 
araç paylaşımı dahil olmak üzere birçok farklı 
ulaşım seçeneğini toplayarak müşterilere sunan 
mobil uygulamalara dikkat eden Komisyon 
birleşme işleminin Daimler ve BMW’nin;

 ◢ Daimler’in mobil uygulaması “moovel”den 
yararlanarak söz konusu rakip mobil 
uygulamalarını piyasadan çıkarma ve

 ◢ Kendi araç paylaşım şirketinden yararlanarak, 
araç paylaşım pazarında faaliyet gösteren 
rakip teşebbüsleri piyasa dışında bırakma 
becerisine ve isteğine sebep olabileceği 
endişesini de vurguladı.

 ◢ Komisyon’un endişelerini gidermek amacıyla 
Daimler ve BMW ise ilgili altı şehirde şu 
taahhütlerde bulundu:

 ◢ a) Mobil uygulama ara yüzlerinin; tüketicileri 
Daimler ve BMW’nin araç paylaşım 
hizmetlerine yönlendirmesinin yanında rakip 
firmaların platformlarına da yönlendirmesine 
izin verilmesi,

 ◢ b) İlgilenen araç paylaşım teşebbüslerinin 
Daimler’in “moovel” isimli mobil uygulamasına 
erişimine izin verilmesi.

Komisyon; söz konusu taahhütlerden (a) ile 
küçük rakiplerin pazara girmek isteyebileceği 
ve “moovel”da hızlı bir şekilde görünebilir 
olabileceklerini, (b) ile alternatif çözümler arayan 
müşterilerin de DriveNow (BMW’nin markası) ve 
car2go’yu (Daimler’in markası) görüntülemesine 
izin vereceğini belirtti. Söz konusu taahhütleri 
yeterli bulan Komisyon bildirime konu işlemi 
taahhütlerin yerine getirilmesi şartıyla onaylamış 
oldu.

KOMİSYON’DAN 
ALMAN OTOMOTİV 
DEVLERİNİN 
İŞBİRLİĞİNE ONAY! 
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ŞAMPİYONLAR LİGİ 
YAYIN HAKLARI 
ALMAN REKABET 
OTORİTESİNİN 
İNCELEMESİNDE

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanmasına dair 
Sky Deutschland ile Perform arasındaki iş birliğinin 
rekabet hukukuna uygunluğu Alman Rekabet 
Otoritesi’nin gündeminde. 2017 yılında UEFA 
tarafından yapılan ihalede, 2018 ila 2021 yılları 
arasında gerçekleşecek tüm maçların yayın hakkını 
Sky kazanmıştı. Sky ve Perform söz konusu yayın 
hakkını kendi aralarında paylaşmıştı. Halihazırda 
devam eden 2018-2019 sezonunun başından beri 
Şampiyonlar Ligi sadece Sky ve Perform tarafından 
yayınlanıyor. 

Otorite, söz konusu iş birliğinin tüketicilerin 
çıkarları doğrultusunda rekabeti teşvik edici 
veya tersine rekabeti sınırlayıcı olup olmadığını 
inceleyeceğini belirtti. Almanya’nın ödemeli 
televizyon kanalı pazarında lider olan Sky’ın 
rakiplerle iş birliği yaparken rekabet hukuku 
kapsamında belirli kısıtlamalara tabi olduğu da 
ifade edildi. Bu nedenle Otorite Sky Deutschland 
ile Perform arasındaki anlaşmanın Sky’ın 
ilgili pazardaki hakim durumunun daha da 
güçlenmesine katkıda bulunabileceği konusunda 
endişeli.  Özellikle Alman ve diğer kulüp maçlarının 
internet üzerinden yayınlandığı ve Şampiyonlar 
Ligi maçlarının ücretsiz televizyon kanallarında 
yayınlanmadığı göz önüne alındığında iş birliğinin 
rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığının incelenmesinin 
zorunlu hale geldiği Otorite tarafından ifade 
edilmiştir.

Otorite, yayın hakları için ihale prosedürünü 
ve sonrasındaki iş birliğini incelemek için Sky, 
Perform ve ilgili pazarda faaliyet gösteren 
diğer teşebbüslerden bilgi talebinde bulundu. 
İnceleme sonucunu ilerideki bültenlerde sizlerle 
paylaşacağız.

UBER REKABET 
OTORİTELERİNİN 

GÜNDEMİNDE!
Uber’in, Güneydoğu Asya’da yer alan iştirakinin 
hisselerini, bölgede daha büyük pazar payına 
sahip rakibi Grab’e satması rekabet otoritelerinin 
gündeminde yer aldı. Geçtiğimiz ay, söz konusu 
anlaşmanın Singapur Rekabet Otoritesi’ne şikâyet 
edilmesi üzerine Otorite soruşturma açılmasına 
karar vermişti. Soruşturma sonucunda Singapur 
Rekabet Otoritesi, söz konusu işlemin rakipleri 
azaltarak piyasadaki rekabetçi yapının zarar 
göreceği gerekçesiyle Uber ve Grab’e toplamda 8 
milyon avro değerinde ceza vermişti. 

Singapur Rekabet Otoritesi cezanın yanı sıra söz 
konusu işlemin sürücüler ve müşteriler üzerindeki 
olumsuz etkisinin azaltılması amacı ile taraflara 
aşağıda yer alan bazı taahhütlerin uygulanmasına 
karar vermişti:

 ◢ Grab üzerinden faaliyet gösteren sürücülerin 
hizmetlerini istedikleri online platform 
üzerinden taşıma hizmeti sunmalarının 
serbest bırakılması ve Grab ile sürücüler 
arasındaki sözleşmelerden münhasırlık 
koşulunun kaldırılması.

 ◢ Uber ve Grab’in birleşmesi işleminden 
önce Grab’in kullanmış olduğu fiyatlama 
algoritmasını yeniden kullanmaya başlaması. 

 ◢ Uber’in sahip olduğu araçları Grab haricinde 
makul bir teklifte bulunan rakip bir teşebbüse 
satması. 

Söz konusu birleşme Filipinler Rekabet 
Otoritesi’nin de gündemindeydi. Filipinler Rekabet 
Otoritesi de birleşme işlemi için Singapur Rekabet 
Otoritesi’ninkine benzer taahhütler talep etti ve 
söz konusu taahhütlerin yerine getirilmesi için süre 
öngörmüştü. Fakat Uber söz konusu tedbirleri 
süresi içerisinde yerine getirmediği için Filipinler 
Rekabet Otoritesi tarafından 258.000 avro ceza 
verildi.

Brezilya’da ise bağımsız sürücülerden oluşan yerel 
meslek birliği Uber’i Brezilya Rekabet Otoritesi’ne 
şikâyet etti. Ancak söz konusu şikâyet Otorite 
tarafından reddedildi. 
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KOMİSYON 
TATA/TYSSENKRUPP 
BİRLEŞMESİNİ NİHAİ 
İNCELEMEYE ALDI

Avrupa Komisyonu, iki dev çelik şirketi 
Tata Steel ve Tyssenkrupp’ın birleşme 
başvurusunu nihai incelemeye aldı. Bilindiği 
üzere anılan iki teşebbüs, özellikle Almanya, 
Hollanda, İngiltere gibi Avrupa’da çelik 
üretiminde önemli bir yere sahiptir. Birleşme 
işlemine izin verilmesi halinde oluşacak yeni 
teşebbüs Avrupa’nın ikinci en büyük çelik 
üreticisi haline gelecek. Bunun sonucunda 
Avrupa menşeili teşebbüslerin de bulunduğu 
tüketiciler için üretici sayısı azalırken 
fiyatların yükselmesi riski oluşacaktır. 
Avrupa ekonomisinde çelik piyasasının 
etkisi önemliyken bu pazarda rekabetçi 
fiyatların korunması da ayrı bir öneme 
sahiptir. Komisyon da ilgili teşebbüslerin 
başvurusunu nihai incelemeye alırken bu 
sebepler üzerinde durmuştur.

KOMİSYON’DAN DISNEY 
İLE 21ST CENTURY FOX 
BİRLEŞMESİNE ŞARTLI 
ONAY!

Avrupa Komisyonu, iki büyük Hollywood film 
stüdyosu olan Disney ve 21st Century Fox 
birleşmesini, Disney’in sunduğu taahhütleri 
kabul ederek koşullu olarak onayladı. Buna 
göre işlem değeri 71.3 milyar dolar olan bu 
anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Disney, 
AB’deki 5 tarihi ve belgesel kanalının 
hisselerini elinden çıkarması gerekiyor. 
Böylelikle birleşmenin AB’de oluşturacağı 
çakışmaların ve rekabetin engelleneceğine 
yönelik olası şüphelerin önüne geçilecektir.
Ayrıca Çin Rekabet Otoritesi de anılan 
anlaşmayı herhangi bir koşul talep etmeden 
izin verdiğini duyurdu.

UNITED TECHNOLOGIES’E 
KOŞULLU İZİN

Amerikan Adalet Bakanlığı (DOJ), United 
Technologies Corporation (UTC) şirketinin 
rakibi olan Rockwell Collins’i devralma 
işlemine koşullu olarak izin verilebileceğini 
belirtti. DOJ tarafından 30 milyar dolar 
değerindeki bu devralma işlemi için UTC’den 
Rockwell Collins’in bünyesinde bulunan 
hava taşıtı güvenliğinde faaliyet gösteren iki 
işletmesini elden çıkarması istendi.

DOJ sözcüsü, talep edilen koşullar 
olmaksızın bu devralma işleminin 
gerçekleşmesi halinde uçak buz önleme 
sistemleri pazarındaki rekabetin önemli 
ölçüde kısıtlanacağına dikkat çekti. Nitekim 
bu koşulların sağlanması ile birlikte tüketici 
güvenliği için de önemli olan bu alanda 
rekabetin ve tüketicilere olan hizmet 
kalitesinin korunacağı da belirtildi.

Söz konusu işleme dair benzer bir inceleme 
yürüten Kanada Rekabet Komisyonu da 
anılan koşulların işleme dair endişeleri 
giderdiğini açıkladı.  

AVRUPA KOMİSYON’UNDAN 
MARS’IN ANİCURA İLE 
BİRLEŞMESİNE KOŞULLU 
ONAY!

Avrupa Komisyonu evcil hayvan yemi üretimi 
alanında faaliyet gösteren Mars’ın veteriner 
klinik zinciri Anicura’yı devralmasına şartlı 
onay verdi. Komisyon söz konusu birleşmenin 
özellikle veteriner hekimler tarafından 
satılan diyetetik hayvan yemi pazarındaki 
etkilerine dair rekabet incelemesi yapılması 
gerektiğine kanaat getirdi. Söz konusu 
birleşme neticesinde özellikle pazar payının 
yüksek olduğu Danimarka ve İsveç’te rakip 
markaların Mars ile rekabet etme yeterliliği 
konusunda Komisyon’un endişeleri olduğu 
belirtildi. Birleşmenin; daha yüksek fiyatlara, 
daha az seçeneğe ve daha düşük kaliteye 
sebep olabileceği ifade edildi. Komisyon’un 
endişelerini bertaraf etmek adına Mars; 
Anicura’nın Vetfamily iştirakini bütünü ile 
devretmesiyi taahhüt etti.

Sonuç olarak Komisyon söz konusu 
taahhütlerin endişelerini giderdiğini ifade 
ederek taahhütlere bağlı kalmak şartı ile 
Mars ile Anicura’nın birleşmesine izin verdi.



R
ek

ab
et

 v
e 

H
uk

uk
 B

ül
te

ni

15Dünyadan Kısa Kısa

 K
as

ım
 2

0
18

AB Komisyonu’ndan 
Sabre ve Amadeus’a 
İnceleme

Avrupa Komisyonu, Sabre 
ve Amadeus adlı iki 
uçak rezervasyon sistem 
sağlayıcısının havayolu şirketleri 
ve seyahat acenteleri ile 
akdedilen anlaşmaların rekabeti 
kısıtladığı iddiası ile soruşturma 
başlattı. Soruşturmada havayolu 
şirketlerinin ve seyahat 
acentelerinin farklı sağlayıcılar 
ile çalışıp çalışamadığının 
araştırılacağı vurgulandı. Ayrıca 
yapılan açıklamada, ilgili pazara 
farklı teşebbüslerin girmesinin 
engellendiğinden ve fiyat 
düşüşünün önüne geçildiğinden 
şüphelendiği belirtildi

İspanya’dan Adidas’a 
İnceleme

İspanya Rekabet Otoritesi 
(CNMC), Adidas’ın rekabete 
aykırı davranışlarda bulunduğu 
iddialarında bulundu. İddiaların, 
son dönemde sıkça gündeme 
gelen, Adidas’ın dolaylı olarak 
yeniden satış fiyatını tespit 
ettiği ve kendi yetkili dağıtıcıları 
ile franchise alanlarının online 
satışlarını kısıtlaması olduğu 
belirtildi.

Brezilya Rekabet 
Otoritesi’nden 
Unilever’e Ceza

Brezilya Rekabet Otoritesi 
(CADE), Unilever’e dondurma 
pazarında ulusal perakendecilere 
yönelik uyguladığı münhasırlık 
koşulu ve indirim sistemleri 
nedeniyle para cezası verdiğin 
duyurdu. Otorite, hâkim 
durumunun olmaması nedeniyle 
aynı davranışta bulunan 
Nestlé’ye ise ceza vermediğini 
bildirdi.

Kore’den Teknoloji 
Şirketlerine Ceza

Kore Rekabet Otoritesi iki 
teknoloji şirketine bilgisayar 
modelli konut projeleri 
oluşturma ihalesinde danışıklı 
hareket ettikleri gerekçesiyle 
toplam 450 milyon Güney Kore 
Wonu (352.831 avro) para cezası 
verdi. 

Japonya’dan İnşaat 
Şirketlerine Ceza

Japon Mahkemesi Maglev 
projesi olarak adlandırılan 70 
milyar avroluk, manyetik alanlar 
dışında desteksiz olarak havada 
tutma yöntemiyle inşa edilecek 
özel bir tren hattı projesi için 
yapılan ihalede Japonya’nın iki 
büyük inşaat firmasının ihale 
teklifleri beraber belirledikleri 
gerekçesiyle ilgili şirketlere, 
2.96 milyon avro para cezası 
verilmesine karar verdi.

Meksika’dan Çelik 
Üreticisine Ceza

Meksika Rekabet Otoritesi 
geçtiğimiz günlerde çelik 
üreticisi olan Villacero adlı 
şirkete yaklaşık 3.1 milyon avro 
ceza verdiğini duyurdu. Verilen 
para cezasının sebebi olarak 
anılan şirketin 2010 yılında 
Savoy International Investments 
adlı şirketi şartlı devralmasındaki 
koşulları bozması gösterildi. 

Meksika’da Para Nakli 
Şirketlerine 123.5 
Milyon Meksika Pesosu 
Ceza!

Meksika Rekabet Otoritesi, yedi 
şirkete (Compañía Mexicana 
de Traslado de Valores, SEPSA, 
Seguritec Transporte de Valores, 
Tecnoval de México, Transportes 

Blindados Tameme, Servicio Pan 
Americano de Protección ve 
Grupo Mercurio de Transportes) 
ve şirket adına hareket eden 
(şirketi temsil eden) on kişiye 
fiyat sabitleme ve pazar 
paylaşımı yaptıkları gerekçesiyle 
123.5 milyon Meksika Pesosu 
(5.2 milyon avro) para cezası 
verdi.

Japonya Airbnb 
soruşturmasını 
neticelendirdi!

Japon Rekabet Otoritesi, 
konaklama hizmeti amacıyla 
sunulan evlerin kendi internet 
sitesi dışında diğer online 
platformlarda yer almasını 
engelleyen sözleşme hükmü 
nedeniyle Airbnb’ye soruşturma 
başlatmıştı. Otorite’nin endişesi 
söz konusu kısıtlama ile ilgili 
pazarda faaliyet gösteren 
diğer teşebbüslerin piyasadan 
dışlanmasıydı. 

Soruşturma sürecinde, Airbnb 
Otorite’ye sözleşmede yer alan 
kısıtlamaya ilişkin hükümleri 
uygulama hakkından feragat 
etmek için derhal gerekli 
tedbirleri alma önerisinde 
bulundu. Otorite, Airbnb’nin 
uygulayacağı önlemleri rekabet 
ihlalini engelleyeceğine kanaat 
getirerek önerilen tedbirlerin 
alındığını teyit ettikten sonra 
soruşturmayı kapatmaya karar 
verdi

İspanya’dan Kömür 
Şirketlerine Yerinde 
İnceleme

İspanya Rekabet Otoritesi, 
İspanya’nın Bask bölgesinde 
bulunan Bask Rekabet 
Otoritesi’nden gelen bilgiler 
doğrultusunda ülkenin kömür 
piyasasında faaliyet gösteren 
birkaç şirkete yerinde inceleme 
yaptı. Yerinde incelemelerin 



R
ek

ab
et

 v
e 

H
uk

uk
 B

ül
te

ni

16Dünyadan Kısa Kısa

 K
as

ım
 2

0
18

daha önceden başlatılan 
soruşturmanın bir parçası olduğu 
duyuruldu. Bu incelemeler 
kapsamında; kömür üreticileri 
arasında müşteri paylaşımına 
ve fiyat belirlemeye ilişkin 
bir anlaşma ile rakipler arası 
rekabete duyarlı bilgi değişimi 
olup olmadığı araştırılıyor 

Portekiz’den 
Reklamcılara İnceleme

Portekiz Rekabet Otoritesi, 
iki reklam endüstri birliğine 
ihale prosedürlerinde rekabete 
aykırı faaliyetlerde bulundukları 
iddiası ile yerinde inceleme 
yaptı. Otorite, sağlıklı bir 
şekilde sürdürülemeyeceği 
yönündeki endişeler nedeniyle 
soruşturmanın kamuya 
açılmamasına karar vermiştir.

Meksika’da Kartla 
Ödeme Sistemleri 
Pazarına İnceleme

Meksika Rekabet Otoritesi, 
kart ödeme sistemi pazarında 
inceleme başlattığını duyurdu.  
Soruşturmada ilgili piyasadaki 
rekabeti etkileyen unsurların 
ve özellikle pazara girişteki 
zorlukların inceleneceği belirtildi. 
İnceleme sonucunda bu pazara 
yönelik farklı düzenlemelerin 
getirilebileceğine de dikkat 
çekildi. 

İsviçre’den Bankalara 
Mobil Ödeme 
Soruşturması

İsviçre Rekabet Otoritesi, Apple 
ve Samsung tarafından sunulan 
mobil ödeme hizmetlerini, İsviçre 
menşeili bir mobil uygulama 
lehine boykot ettiklerine dair bir 
anlaşma yaptıkları gerekçesiyle 
Credit Suisse ve UBS bankaları 

hakkında inceleme başlattığını 
duyurdu. Söz konusu inceleme 
kapsamında anılan bankalarda 
yerinde inceleme yapıldığı bilgisi 
de paylaşıldı. 

Meksika Futbol Ligi’ne 
Soruşturma!

Meksika Rekabet Otoritesi, 
Meksika futbol birinci ligine 
oyuncu transferlerini kısıtlayıcı 
anlaşma yapıldığı gerekçesiyle 
soruşturma başlattı.

Romanya’dan 
Çimento Şirketlerine 
Soruşturma

Romanya Rekabet Otoritesi, 
Ekim 2018’de üç çimento 
üreticisi LafargeHolcim, 
HeidelbergCement ve 
CRH Ciment şirketlerine 
düzenledikleri baskından sonra 
elde ettiği delillerle soruşturma 
başlatılmasına karar verildiğini 
duyurdu.

Otorite tarafından yapılan 
açıklamada, anılan üç şirketin 
yerel çimento pazarını pazar 
payları, teklif edilen ürünler, 
üretim ve satış seviyeleri, 
teknik gelişme ve yatırımlar 
açısından bölüştürdüklerinden 
şüphelenildiği belirtildi. Bu 
iddiaların yanı sıra basın 
açıklamasına göre söz konusu 
şirketlerin 2010 yılından 
itibaren olası bir fiyat sabitleme 
anlaşması yapmış olma ihtimali 
üzerinde de duruluyor.

Rusya’da İlaç 
Sektörüne İlişkin 
Soruşturma Büyüyor 

Rus Rekabet Otoritesi’nin 
Bristol-Myers Squib şirketine 
yaptığı soruşturmada ilaç 

pazarında gizli anlaşma yapıldığı 
şüphesi ile soruşturmanın 
genişletildiği açıklandı.

Amazon, Hindistan’da 
Rekabet İhlali İddiası 
İle Karşı Karşıya!

İnternet üzerinden satış 
yapan teşebbüsler bir araya 
gelerek Amazon’u Hindistan 
Rekabet Otoritesi’ne şikâyet 
etti. Teşebbüsler bazı satıcılara 
ayrıcalıklı davranışta bulunarak 
Amazon’un rekabet kanunlarını 
ihlal ettiğini iddia etti. 

Hindistan’dan Bira 
Üreticilerine Yerinde 
İnceleme 

Hindistan Rekabet Otoritesi 
Anheuser-Busch InBev ve 
diğer iki büyük bira şirketinde 
yerinde incelemede bulundu. 
Bira şirketlerin yapılan yerinde 
incelemenin sebebinin 
bira üreticilerinin fiyatları 
sabitleyerek rekabeti ihlal 
ettikleri iddiası olduğu ifade 
edildi.

Norveç’ten Telia’ya 
Koşulsuz İzin

Norveç Rekabet Otoritesi, 
ülkenin telekomünikasyon 
pazarındaki iki büyük şirket olan 
Telia Company’nın (Telia) Get and 
TDC Norway (TDC) devralmasını 
herhangi bir koşul öngörmeden 
onayladı. Duyuruda, yaklaşık 40 
müşteriden ve birçok rakipten 
bilgi alınarak ilgili pazarda 
yapılan büyük bir inceleme 
sonrasında rekabetin önemli 
ölçüde azalması söz konusu 
olmayacağına karar verildikten 
sonra işleme onay verildiği 
belirtildi.
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ABD’de CVS ve 
Aetna Şirketlerinin 
Birleşmesine Koşullu 
Olarak İzin Verildi

Amerika Adalet Bakanlığı, 
ABD’nin en büyük perakende 
eczacı zinciri olan CVS Health 
Corporation şirketi ve en büyük 
üçüncü sağlık sigortası şirketi 
ile aynı zamanda en büyük 
dördüncü bireysel reçeteli ilaç 
planı sigortacısı olan Aetna Inc. 
şirketinin birleşmesine koşullu 
olarak izin verdi.

Adalet Bakanlığı yaptığı 
açıklamada, 69 milyar dolarlık 
birleşmenin devam edebilmesi 
için Aetna şirketinin bireysel 
Medicare Part D reçeteli 
ilaç planını elden çıkarması 
gerektiğini duyurdu. Ayrıca 
Medicare Part D reçeteli ilaç 
planlarının WellCare Health Plans 
şirketine satılmasının, rekabete 
dayalı duyulan endişeleri de 
gidereceğini açıkladı.

İngiltere’den JLA/
Washstation 
Devralmasına Koşullu 
Onay

Birleşik Krallık Rekabet 
Otoritesi (CMA) ülkenin önemli 
çamaşırhane şirketlerinden 
JLA’nın Washstation’u 
devralması işleminde 
Washstation’un üniversite 
öğrencilerine yönelik iş birimini 
elden çıkarması koşuluyla izin 
verdi. İncelemeye konu olan 
devralma işlemi Mayıs 2017’de 
gerçekleşmiş ve CMA konuyu 
geçtiğimiz Nisan ayında ikinci 
aşama incelemeye almıştı.

Almanya, 
Vodafone’nun Liberty 
Global’ı Satın Alma 
İşlemini İncelemek İçin 
Harekete Geçti

Alman Rekabet Otoritesi ve 
Alman hükümeti, Avrupa 
Komisyonu’nun Vodafone’un 18.4 
milyon euro karşısında Liberty 
Global’i satın alması işlemini 
Almanya açısından incelemek 
için izin istedi. Öncelikle, 
birleşme işlemine Avrupa 
Komisyonu Rekabet Otoritesi 
tarafından 2014 yılında onay 
verilmiş fakat onay 2017 yılında 
Genel Mahkeme tarafından iptal 
edilmişti. İptal kararı üzerine 
Komisyon birleşme işlemini 
yeniden değerlendirerek işlemin 
rekabet açısından herhangi bir 
endişe doğurmadığını belirterek 
yeniden onay vermişti.

Rekabet Davasında 
İnsan Hakları İhlali!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), Slovenya Yüksek 
Mahkemesi’nin rekabet 
davasında adil yargılanma 
hakkını ihlal ettiğine karar verdi. 
Slovenya Rekabet Otoritesi 
rekabet ihlali sebebiyle idari 
para cezası vermiş fakat 
şirket söz konusu cezaya karşı 
temyiz talebinde bulunmuştu. 
Slovenya Yüksek Mahkemesi 
ise temyiz talebini reddetmişti. 
AİHM, Yüksek Mahkeme’nin 
temyiz talebini reddetmesini 
adil yargılanma hakkına aykırı 
bularak Slovenya Yüksek 
Mahkeme aleyhine karar verdi. 
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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
F:  +90 (216) 455 46 05

info@ari.av.tr
www.ari.av.tr


