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Giri§
Akaryak1t dag1bm sektoriindeki dag1bm sozle§melerinden kay
naklanan ihtilaflar, bir siiredir Rekabet Kurulu'nu ve mahkemeleri
me§gul etmektedir. Bu ihtilaflar, bayilerin uzun siireli sozle§meler
vas1tas1 ile akaryak1t dag1bm §irketlerine ekonomik ac;1dan tabi olma
larmdan kaynaklanmaktadir. Sozle§meler bayilerin alternatif akarya
k1t §irketleri ile c;ah§masm1 k1s1tlamakta ve bu, bayiler tarafmdan §i
kayet konusu yapilmaktadir.
ihtilaflar incelendigi zaman, uzun siireli ili§kinin, birbiriyle bag
lanbh iki sozle§me ile sagland1g1 gori.ilmektedir. Dag1hm §irketi once
istasyonun bulundugu (veya kurulacagi) ta§mmazm maliki ile uzun
siireli bir intifa sozle§mesi (veya tapuya §erh edilen bir kira sozle§me
si) akdetmekte, akabinde sozle§menin saglad1g1 kullamm hakkma
Prof. Dr., Bilkent Universitesi Hukuk Fakiiltesi Medeni: Hukuk Ana Bilim Dah
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dayanarak, ta;,mmaz maliki ile bayilik veya i;,letme sozle;,mesi ak
detmektedir. intifa sozle;,mesi genellikle 15 senelik bir kullamm hakk1
vermekte, buna kar�nhk bayilik sozle;,mesi, azami 5 sene siireli ol
maktadir. Uygulamada herhangi bir ihtilaf <;1khg1 zaman, akaryak1t
bayileri bu sozle;,me ili;,kisinin rekabet hukukuna aykm oldugu iddi
as1 ile mahkemede dava a<;makta ve/veya Rekabet Kurulu'na ;,ikayet
te bulunmaktadir.
Konuyla ilgili olarak Kurul ve mahkemeler <;e;,itli kararlar vermi;,
se de, bu kararlar incelendigi zaman <;e;,itli tereddiitlerin ve tutars1z
hklarm oldugu goriilmektedir. Nitekim yakm tarihte Rekabet Kuru
mu tarafmdan haz1rlanan Akaryak1t Sektorii Hakkmdaki Rapor'da
yer alan saptamalar (bundan boyle Rapor) ve Dam;,tay'm verdigi bir
karar ile bu konu, giincel ve belirgin bir sorun halini alim;,br.
Bu <;ah;,maya1 konu olan temel hukuki sorun, uzun siireli intifa
hakk1 veya ;,erh edilmi;, kira sozle;,meleri ile bir arada uygulanan
bayilik sozle;,melerinde yer alan miinhasirhk kay1tlanna, bu sozle;,
melerin yol a<;hg1 rekabeti sm1rlay1C1 etkilere bagh olarak, 4054 say1h
Rekabetin Korunmas1 Hakkmda Kanun'un uygulamp uygulanama
yacag1 ve eger uygulanabiliyorsa, bunun hukuken nasil ger<;ekle;,ece
gidir. Bu soru yamtlamrken dikkate almmas1 gereken sorunlar, bayi
lik sozle;,meleri ile soz konusu intifa hakk1 sozle;,meleri arasmdaki
ili;,kinin mahiyeti, 5015 say1h Petrol Piyasas1 Kanunu'nun m.8 hiik
mii, bu hiikiim ile 4054 say1h Kanun m.4 hiikmii ve ozellikle 2002/2
say1h Teblig arasmdaki miinasebet ve nihayet soz konusu sozle;,me
lerin (tamamen veya k1smen) hukuka aykm say1Iarak ge<;ersiz k1Im
mas1 halinde tapudaki tescilin (veya ;,erhin) hukuki durumudur.
Onemle belirtelim ki, bu <;ah;,mada, soz konusu ili;,kinin 4. maddeye

Bu i;ahi;,ma, Rekabet Kurumu'nun 1.11.2008 tarih, B.50.0. REK. 0.05.00.00-14002/882 say1h ve 13.11.2008 tarih, B.50.0. REK. 0.05.00.00-140-02/894 say1h yaz1la
nyla, akaryakzt sektoriinde, intifa hakk1 veya $erh edilmi$ kira siizle$111e/eriyle liir arada
uygulanan liayilik siizle$melerinin rekalieti smzrlay1c1 etkileri kar$1smda uygulanacak
olas1 liir rekaliet hukuku yapt1r1111111111 iizel hukuka miidahale fe$kil edip etmeyecegi i;,ek
linde ortaya atilan bir soru hakkmda, tarahm1zdan ayn ayn hukuki goriii;, talep
edilmesi iizerine, birlikte kaleme ald1g1m1z bir hukuki miitalaaya dayanmakta
d1r.
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aykm olup olmad1g1, hangi hallerde aykm olacag1 veya bireysel mua
fiyet alma olas1hklan degerlendirilmeyecektir. Bu tiir maddi hukuk
analizleri, somut olay bazmda yapilmahd1r ve bu <;ah§manm kapsam1
d1§mda tutulmu§tur. Keza ozel hukuk sorunu olarak sadece i§lemle
rin ge<;ersizligi ve buna bagh diger sorunlar incelenecektir. Bu itibar
la, sozle§melerin 4054 say1h Kanun'u ihlal etmesi nedeniyle dogabile
cek olan haks1z fiil sorumlulugu incelenmemi§tir.
§ 1. Sorun Hakkmda Akaryakit Sektorii Raporu'nda,
Rekabet Kurulu ve Dam§tay Kararlarmda Yapdan
Degerlendirmelerin Ozeti

Rapor, akaryak1t sektori.i ile ilgili geni§ kapsamh, <;ok boyutlu de
gerlendirmeler i<;ermektedir. Burada sadece <;ah§ma konusu ile ilgili
a<;1klamalar degerlendirilecektir. Oncelikle Rapor'da da yer verilen
Rekabet Kurulu kararlan hakkmda k1saca a<;1klama yapmakta yarar
vard1r.
Kurul, konuyu ilk olarak 2.10.2003 tarihinde, 03-64/770-356 say1h
Cabbaroglu-Shell kararmda tartI§ma f1rsatI bulmu§ ve soz konusu
karar, daha soma verilen <;e§itli kararlara da emsal te§kil etmi§tir2 •
Karar, Shell tarafmdan akaryak1t bayileri ile akdedilecek i§letme soz
le§melerine bireysel muafiyet veya menfi tespit tamnmas1 talebi ile bu
sozle§meler hakkmda yap1lan bir §ikayet ba§vurusu i.izerine verilmi§
tir. Kararda, Shell'in kurdugu dag1tlm ili§kisi ve bu arada uzun si.ireli
imzalanan ve tapuya §erh edilen kira sozle§meleri dikkate almm1§;
ancak rekabet hukuku analizi, salt "i§letme sozle§meleri" ile sm1rlan
dmlm1§tlr. Karar, bu <;er<;evede, oni.imi.izdeki sorun ile ili§kili olarak
rekabet etmeme yi.iki.imli.ili.igi.ini.i, salt grup muafiyeti rejimi <;er<;eve
sinde tartI§mI§ ve bu yi.iki.imli.ili.igi.in "belirsiz si.ireli" vasfmm degi§ti
rilerek Teblig'e uygun hale getirilmesini istemi§tir. Kararda, ozellikle
2002/2 say1h Teblig'de -2003/3 say1h Teblig ile getirilen yeni di.izen
leme ile- tanman 2 senelik ge<;i§ si.irecine yollama yap1lm1§ ve 2005
y1lma kadar rekabet etmeme yasaklarma dair sozle§me hi.iki.imlerine
4. maddenin uygulanamayacag1 belirtilmi§tir. Diger taraftan, Kurul,
5oz konusu karar, Dam9tay tarafmdan hukuka uygun bulunmu9tur. Bkz.
2005/1026 E., ve 2005/3388 K.
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amlan kararmda, i§letme sozle§meleri ile bir arada uygulama alam
bulan uzun siireli (§erh edilmi§) kira sozle§melerinin, sektor a<;1sm
dan bir sorun te§kil ettigini tespit etmi§ ise de, bu sorunu, bir rekabet
hukuku meselesi degil, ozel hukuku meselesi olarak degerlendirmi§
tir.
Kurul daha sonra da benzer sozle§meleri incelemi§ ve yukanda
belirtilen karardaki esaslara bagh kamI§tir. Ornegin, yine §ikayet edi
len tarafm Shell oldugu bir ba§ka kararda, §ikayet<;inin, incelemenin
sadece i§letme ·sozle§mesi ile smuh tutulmamas1, rekabet hukukuna
uygunlugun saglanabilmesi i<;in aym zamanda kira sozle§mesinin de
dikkate almmas1 gerektigine ili§kin savlan, Kurul tarafmdan, yukan
daki karar gerek<;e gosterilerek, oybirligi ile reddedilmi§tir3 • Bu kara
ra kar§I yapilan itiraz, Dam§tay tarafmdan reddedilmi§ ve karar hu
kuka uygun goriilmii§tiir.
Bu karardan k1sa bir siire sonra, akaryak1t dag1tim §irketlerinin
uygulad1g1 dikey anla§malara ili§kin yap1lan §ikayetler y.zerine Ku
rul, bu ili§kiler hakkmda <;e§itli a<;Ilardan degerlendirme yapm1§ ve
ozellikle rekabet etmeme yiikiimliiliigii a<;1smdan tespitlerde bulun
mu§tur4. Daha once verilen kararlara atfen5, soz konusu anla§malar
daki rekabet etmeme yiikiimliiliigiiniin Grup Muafiyeti Tebligi'nin
izin verdiginden daha uzun bir siire i<;ermesi halinde, anla§manm
akdedildigi donemden ve incelemenin yapI1d1g1 doneme kadar heniiz
5 sene ge<;memi§se, bu anla§malar a<;1smdan bir ihlalin soz konusu ol
mad1g1 ve haklarmda bir soru§turma a<;1lmayacag1 belirtilmi§tir. D0lay1s1yla, taraflarm siiresi grup muafiyetinden daha uzun bir sozle§
me akdettikleri hallerde dahi, fiilen 5 sene a§1lmam1§sa, sozle§meler,
Kurul'a gore, grup muafiyetinden yararlanacaklar; Kurul, ancak bu
siire a§1ld1g1 takdirde, grup muafiyeti d1§ma <;1kild1gma dair bir yaz1
gonderecektir. Boylece, akaryak1t sektoriindeki dikey anla§malarm

Bkz. 26.01.2006 T. ve 06-04/56-14 say1h Karar.
Bkz. 15.11.2006 T. ve 06-84/1059-306 say1h Karar.
Bkz. bu konuda 25.3.2004 tarih ve 04-22/231-48 say1h Yemek Sepeti, 8.7.2004 T. ve
04-46/587-142 say1h Alfa Laval ve 20.7.2006 tarih ve 06-53/709-201 say1h Marshall
Kararlan.
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2010 yilma kadar grup muafiyetinden yararland1g1 sonucuna vanl
m1§tu.
Benzer §ekilde, Petrol Ofisi A.$. aleyhine yapilan bir ba§ka §ika
yette de Kurul, bu defa intifa hakk1 sozle§mesine ili§kin olarak, yuka
nda zikredilen Shell-Cabbaroglu kararma abfta bulunmu§ ve intifa
hakkma ili§kin meseleyi ozel hukuk alanma b1raktigm1 belirtmi§tir 6 •
Fakat aym kararda, rekabet etmeme yiikiimliiliigii a<;1smdan bayilik
sozle§mesinin siiresinin (2002/2 say1h Teblig'in izin verdiginden da
ha) uzun olsa bile, 2010 yilma kadar muafiyet kapsammda oldugu,
aym sonucun intifa hakk1 sozle§mesi a<;1smdan da kabul edilebilecegi
a<;1klanm1§br. D0lay1s1yla zzmnen de olsa, soz konusu kararda, intifa
hakk1 sozle§mesine ili§kin olarak bir degerlendirme yapI1m1§ ve, daha
uzun siiresine ragmen, Shell-Cabbaroglu kararmda belirlenen prensi
bin, sadece i§letme degil, intifa hakk1 sozle§meleri a<;1smdan da uygu
lama alam bulacag1 sonucuna ula§1lm1§br.
Nitekim Rapor'da da, daha once verilen kararlardan farkh olarak,
AB hukuku ve ispanya hukukundaki i<;tihatlar da dikkate almarak,
soz konusu sozle§melerin hukuki niteligi ne olursa olsun,. rekabet
yasag1 a<;1smdan degerlendirilmeleri gerektigi belirtilmi§tir7 • Rapor'a
gore, rafinaj piyasasmda etkin rekabetin yoklugu nedeniyle, dag1bm
piyasasmda rekabetin saglanmas1 son derece onemlidir. Bu noktada
da (diger baz1 faktorlerin yam sua) uzun siireli sozle§me ili§kileri
onemli bir giri§ (rekabet) engeli yaratmaktadu. Bu nedenle, rekabetin
tesis edilmesi a<;1smdan intifa hakk1 ve kira sozle§melerinin de aynen
diger dagibm sozle§meleri gibi degerlendirmeleri gerekmektedir. Da
m§tay da, bu yakla§1ma paralel olarak, daha once olu§turdugu i<;tiha
dmdan aynlmI§ ve Rekabet Kurulu'nun Total hakkmda yap1lan bir
§ikayet ba§vurusu iizerine verdigi bir karanm 8, bu gerek<;e ile iptal
etmi§tir9 • Kararda, kira sozle§mesi ile i§letme sozle§mesi arasmdaki
ili§ki incelenmeksizin, kira sozle§mesinin i§letme sozle§mesi iizerin
deki etkisi nedeniyle, i§letme sozle§mesinin belirsiz si.ireli �ale geldigi
Bkz. 7.2.2008 T. ve 08-12/123-40 say1h Karar.
Bkz. Rapor, s. 116.
Bkz. 26.1.2006 T. ve 06-04/57-15 say11! Karar.
Bkz. Dam�tay 13. D. 2006/1604 E., ve 2008/4196 K.
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belirtilmi§tir. Buna gore, feshedilse bile i§letme sozle§mesi kira soz
le§mesi nedeniyle daha soma (kira sozle§mesinin sona erdigi daha
gee; bir tarihte) sona erecektir. Bu durum, i§letme sozle§mesini de be
lirsiz siireli hale getirir. Netice itibanyla belirsiz siireli sozle§meler,
2002/2 say1h Teblig kapsam1 di§mda kahr. Bu nedenle, Dam§tay'm
soz konusu kararma gore, Rekabet Kurulu'nun, bu tiir sozle§meler
hakkmda 4. maddeye uygunluk denetimi yapmas1 beklenir.

§ 2. On Tespitler
Yukanda belirtildigi iizere Kurul, i§letme/bayilik sozle§melerini
rekabet hukuku kapsammda degerlendirmekle birlikte, bu sozle§me
ler ile bir arada akdedilen daha uzun siireli intifa hakk1 ve kira soz
le§melerini analiz etmemi§tir. Bu egilimin son donemde degi§meye
ba§lad1g1, hatta Dam§tay karan ve Rapor'da yer alan tespitler dikkate
almd1gmda yakm gelecekte aksi yonde seyredecegi soylenebilir 10 • Bu
degi§iklige I§Ik tutmas1 ac;1smdan, a§ag1daki on tespitleri yapmak
yerinde olacaktir:
• Rekabet hukuku ac;1smdan yapilacak herhangi bir hukuki/eko
nomik analizde, anla§ma veya sozle§me hiikiimleri degil, bu hiikiim
ler c;erc;evesinde taraflarm kurduklan ve uygulad1klan ekonomik ili§
ki dikkate ahmr. Bu manada, anla§manm ozel hukuk sozle§mesi vas
fmm olmas1, ad1 veya tesis etmek istedigi hakkm tapuya tescil edil
mesi herhangi bir fark yaratmaz. Zira onemli olan anla§ma veya an
la§malar biitiiniiniin ilgili piyasadaki rekabet iizerinde yaratt1g1 veya
yaratabilecegi fiili/ekonomik etkidir.
• Bu gozle bakild1g1 zaman, 4054 say1h Kanun m.4 baglammdaki
analizin, dikey anla§malar ve ozel hukuk sozle§meleri gibi bir ay1nmdan hareket etmesi miimkiin degildir. Boyle bir aymm yoktur.

10

Nitekim bu <;ah§manm temelini olu§turan hukuki mi.italaanm Rekabet Kuru
mu'na verilmesinden soma, Rekabet Kurulu 5.03.2009 tarihinde verdigi kararlar
ile (bkz. Barbaros Akaryak1t San. ve Tic. Ltd. $ti.-Altmba§ Petrol ve Ticaret A.$.
hakkmda 09-09/187-57 say1h Karar ile Pol-Pet Uri.inleri Turizm ve Konaklama ve
Dinlenme Tesisleri Ltd. $ti., hakkmda 09-09/187-56 say1h Karar) bundan boyle
intifa hakk1 sozle§meleri ile i§letme/bayilik sozle§mele;:-ini birlikte degerlendire
cegini belirtmi§tir.
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· Esasen Kurul tarafmdan degerlendirme (menfi tespit ve/veya muafi
yet incelemesi; soru§turma) konusu yapilan (dikey/yatay) anla§mala
rm (neredeyse) tamam1 ozel hukuk sozle§meleridir. Rekabet Kurulu
bu anla§malan anti rekabetc;i ozellikleri bak1mmdan inceler ve bunu
tespit ettiginde de -eger muafiyet yoksa- 4054 say1h Kanun'daki idari
yaptmmlan uygular. Kurul, 4054 say1h Kanun'a aykmhgm ozel hu
kuktaki sonuc;Ianm adli mahkemelere buaku. Rekabet hukuku bak1mmdan inceleme konusu yap1lan herhangi bir anla§mamn ozel hu
kuk sozle§mesi olmas1 nedeniyle "ozel hukuk alanzna b1rak1Imas1" gibi
gene! bir formiiliin herhangi bir hukuki anlam ta§1d1gm1 soylemek
miimkiin degildir.
• incelemeye konu ekonomik ili§ki, bir veya birden fazla sozle§
meden olu§abilir. Ekonomik ili§kinin belirlenmesi, her durui:nda, soz
konusu sozle§melerin, uyguland1klan ekonomik c;erc;eve ve taraflarm
amac1 dikkate almarak yorumlanmas1 ile miimkiin olur.
• Dolay1s1yla intifa hakk1 dahil olmak iizere, her irttfak hakk1 soz
le§mesi ve her adi kira veya has1lat kiras1 sozle§mesi, te§ebbiisler ara
smda yapilmI§ olmak kayd1yla, 4054 say1h Kanun'un m.4 hiikmii
anlammda bir anla§madu. Ne irtifak hakk1 sozle§melerinin ozel hu
kuk sozle§mesi olmas1, ne bu sozle§melerle tesisi amac;lanan irtifak
haklarmm dogmasm1 saglayan tescilin bu haklan kuran tamamlay1c1
bir i§lem te§kil etmesi ve ne de adi kira veya has1lat kiras1 sozle§mele
rinin ozel hukuk sozle§mesi vasfm1 haiz olmalan, te§ebbiisler arasm
da yap1lm1§ olmalan kayd1yla, "onlarm salt ozel hukuk alanzna b1rak.Z
mas1" gibi bir onermeyi hakh k1lar. Aym tespit, ku§kusuz, dag1hm
anla§malarma refakat eden ve en azmdan ekonomik anlamda onlarla
s1k1 bir ili§ki ic;inde bulunan irtifak hakk1, bu arada intifa hakk1 soz
le§meleri ve kira sozle§meleri ic;in de evleviyetle gec;erlidir.
Elbette ki her dag1hm §irketinin (saglay1cmm) kurdugu ekono
mik/hukuki ili§kinin birbirinden farkh olacag1 (hatta aym saglay1cmm
tum bayileri ile aym degerde ekonomik ili§ki kurmayacag1) ac;1khr.
Fakat bu durum, Rapor'da \re kararda saglanan bilgiler I§Igmda bu
anla§malar sonucu kurulan ekonomik ili§ki hakkmda genel baz1 sap
tamalar yapilmas1m engellemez.
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§ 3. Ekonomik ili§kinin Vas1flandirdmas1
Rapor'da ve kararlarda yer verilen degerlendirmeler 1�ngmda, bir
rekabet hukuku sorunsah olarak ortaya <;1kan ili§kilerde, dag1bm §ir
ketlerinin (saglay1cI1ann) bayilik vermek istedikleri te§ebbiislerin ara
zileri iizerinde kendi lehlerine intifa hakk1 kurdurduklan, aynca arazi
(ve, birle§me ilkesi geregince, tesislerin) maliki olan bayilerle yapbk
lan karma nitelikli i§letme/bayilik sozle§meleriyle, bayilere, intifa
hakk1 sayesinde tarn yararlanma yetkisi elde ettikleri arazi iizerindeki
tesislerde yeniden sabm faaliyetinde bulunma olanag1 tamd1klan an
la§Ilmaktadir. Yine anla§1ld1gma gore, bu ili§kilerde intifa hakk1 i<;in
aynca bir bedel tayin edilmemektedir (ya da en azmdan sembolik bir
bedel soz konusu olmaktadir)11• Diger taraftan i§letme/bayilik soz
le§mesi de intifa hakk1 olmaks1zm kurulmamaktadir 12 • Bu ise, soz ko
nusu intifa hakk1 sozle§melerinin, bayileri i§letme/bayilik sozle§me
sindeki kay1tlarm fevkinde kontrol etmek amac1yla yapI1d1gma i§aret
etmektedir 13• Diger taraftan elimizde intifa hakk1 sahibi dag1bm §ir
ketlerinin (saglayICilarm) malik di§mda ba§ka bir i§letmeci (bayi) ile
<;ah§Ip <;ah§mad1g1 ve eger <;ah§1yorsa bu sozle§melerin, toplam i<;eri
sindeki payma <lair bir veri yoktur. Fakat Rapor'daki a<;1klamalardan
bu saymm goz ard1 edilebilir oldugu yoniinde bir <;1kanm yap1labilir.
Bu a<;1klamalar <;er<;evesinde, intifa hakk1 ve i§letme/bayilik soz
le§melerinden olu§an bu dikey ekonomik ili§kide, bu sozle§melerin

11

12

13

$i.iphesiz buradaki genelleme varsay1ma dayanmaktad1r. Aksi durumun gerr,;ek
le§mesi halinde farkh sonur,; kabul edilebilir.
Rapor'a gore, dag1t1m §irketleri bayilerinin %95'i ile intifa sozle§mesi akdet
mi;,tir.
$unu da belirtmekte yarar vard1r: Eger yap1lan intifa hakk1 sozle§meleri, bayiyi
i§letme sozle§mesi r,;err,;evesinde kontrol etmek amac1yla degii, gerr,;ekten intifa
hakk1 sozle§mesinin ruhuna uygun olarak, ekonomik aktiviteyi riskleri i.istlen
mek suretiyle gerr,;ekle§tirmek amac1yla yap1hyorsa, bu durumda RKHK.'nun 7.
maddesi anlammda bir devralmadan bahsetmek gerekecektir. Dolay1s1yla akar
yak1t dag1tlm §irketleri, intifa hakk1 sozle§meleri r,;err,;evesinde ekonomik aktivi
tenin uzun donem kontroli.ine sahip olmak ir,;in bu sozle§meleri akdediyorlarsa,
1997/1 say1h Teblig'in ongordi.igi.i e§iklerin a§Iimas1 halinde bunlarm Rekabet
Kurumu'na bildirilmesi ve bunlar hakkmda izin almmas1 gerekmektedir.
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kaqnhkh olarak bfrbirlerine s1k1 bir §ekilde bagland1g1 soylenebilir 14 •
' Taraflar arasmdaki anla§ma, bu baglamda, §Oyle formiile edilebilir:
"intifa hakkz tanzmazsan arazine tesis yapzp sana bayilik vermem"; "intifa
hakkz tanzyorum, <;iinkii yatmmmz senin yapacagm arazimdeki tesislerde
senin bayiligini yapmak istiyorum" . Fakat bu keyfiyet sozle§melerde
ai;1ki;a yer almamaktadir. Dag1bm §irketi araziye yapacag1 (ve dolay1s1yla da miilkiyeti arazi malikine ait olacak olan) yatmm1 yapmak
ii;in arazi iizerinde intifa hakk1 kurulmasm1 talep etmekte; arazi mali
ki de, i§letmeci/bayi olarak i;ah§hracag1 bu yatmmlara finansman
saglad1g1 ii;in bu ili§kiye girmektedir. Ekonomik ai;1dan bakild1g1 za
man, intifa hakk1 saglay1cmm giivencesi i§levini gormekte ve akarya
k1t dag1hm §irketinin daha fazla yatmm yapmas1 yoniinde giidii ya
ratmaktadir. Ancak, intifa hakkm1 kuran sozle§me, aym zamanda,
dag1hm §irketinin bayi iizerinde ekonomik gii<; uygulamasma imkan
vermekte ve ili§ki ai;1smdan asimetri yaratmaktadir. intifa hakk1,
bayiyi i§letme sozle§mesini feshetmemeye, hatta yenilemeye ve bu
arada miinhasirhk kaydm1 fiilen devam ettirmeye zorlay1C1 bir unsur
olu§turmaktadir. Rekabet Kurulu'nun oniine gelen sorunlar da zaten
bu ozellikten dogmaktadir.
Bu varsay1m ve tespitler i;eri;evesinde, sozle§melerin rekabet hu
kuku ai;1smdan bir biitiin olarak degerlendirilmesi gerekmektedir.
Esasen aksini kabul etmek de gii<; goziikmektedir. Zira rekabet huku
ku riski (giri§ engeli) i§letme/bayilik sozle§mesinden degil, intifa hak
k1 nedeniyle bu sozle§melerin ve/veya bu sozle§melerdeki miinhasir
hk kay1tlarmm fiilen- uzun siire uygulanmasmdan ve bayinin bir an
lamda ili§kiye ve intifa hakk1 sahibi saglay1C1ya bag1mh kalmasmdan

14

Bu baglamda, hukuken, ortada bir "birle§ik sozle§menin" bulundugundan soz
edilebilir. Birle§ik sozle§me ile kastedilen, iki ayn sozle§me tipinin edim-kar§I
edim gibi birbirine bagh k1hrunas1, bu akitlerin birbirlerinin kar§1hg1 olmas1d1r.
Esasen bu tilr ili§kilerde intifa hakk1 bir teminat i§levi de gordilgilnden, intifa
hakk1 kazandmlmas1 i§leminde alacak sebebi (causa credendi) ile teminat sebebi
nin birle§tigi de soylenebilir.
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kaynaklanmaktadir. Ekonomik a<;1dan bu sozle§melerin bir biitiin
te§kil ettigi tarh§mas1zdir 1s .
Bu nedenle, eger bu sozle§melerin yol a<;hg1 ekonomik ili§ki, Ra
por'da yer verildigi iizere 4. maddeye aykm olarak rekabeti sm1rlay1c1 etki doguruyor ise, dogal olarak bu durumda sadece i§letme soz
le§mesi degil, intifa hakk1 sozle§mesi de 4054 say1h Kanun m.4 hiik
miine aykm demektir.

§ 4. Ekonomik ili§kinin 4. Maddeye Aykm Olmas1 Halinde
Uygulanacak Yaphnmlar ve Ozellikle Tapudaki intifa
Hakk1 Tescilinin Durumu
Herhangi bir anla§manm 4. maddeye aykm olmas1 halinde, buna
taraf olan ki§iler hakkmda idare hukuku ve ozel hukuk yaptmmlan
nm uygulanmas1 giindeme gelir. intifa hakk1 sozle§mesi a<;1smdan
onem ta§1d1g1 ol<;iide bu konuda §U saptamalar yapilabilir:
intifa hakk1 sozle§meleri a<;1smdan temel nokta, bu sozle§melerin
4054 say1h Kanun m.4 hiikmiine aykmhgmm tespiti halinde ozel hu
kuk a<;1smdan ne gibi bir sonucun dogacag1dir. Kurul'un (veya mah
kemelerin) soz konusu ili§kinin 4. maddeye aykm olduguna karar
verdigi (ve bireysel muafiyet kararmm verilmedigi) bir durumda, do
gal olarak soz konusu sozle§meler amlan Kanun'un 56. maddesi ge
regince ge<;ersiz olacaktir. Buradaki ge<;ersizligin tiirii, muafiyet veril
mesi ihtimaline bagh olarak ask1da ge<;ersizliktir. Ge<;ersizlik kendili
ginden ve herhangi bir karar almmasma gerek olmaks1zm soz konusu
olur. Kurul muafiyet vermezse ge<;ersizlik kesinle§ir. Kurul'un ge<;er
sizlikle ilgili herhangi bir kararma gerek yoktur. Daha da onemlisi
Kurul'un bu konuda hi<;bir yetkisi yoktur. Mahkemelerin karan da
bu baglamda ge<;ersizligin tespitinden ileri gitmeyecektir. Bu ge<;er
sizligi tespite ve bunun ozel hukuktaki sonu<;lanm tatbike sadece
mahkemelerin yetkili oldugunu hi<;bir §ekilde gozden ka<;irmamak
gerekir.

15

Nitekim 2002/2 say1h Teblig'in ac;1klanmasma dair K1lavuz'un 37. paragrafmda
da benzer bir senaryo soz konusudur.
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Belirtmek ge'rekir ki, bu konuda salt medeni hukuk ilkeleri uygu
lanacag1 ii;in, 4054 say1h Kanun'a aykmhktan kaynaklanan gei;ersiz
ligin mahkemeler tarafmdan k1smi gei;ersizlik olarak degerlendiril
mesi de soz konusu olabilir (BK m.20/II). K1smi gei;ersizlik, siire ai;1smdan soz konusu olabilecegi gibi, yerindeligi tartI�maya ai;1k olmak
la birlikte, sozle�melerden sadece intifa hakkm1 kuran sozle�menin
gei;ersiz, buna kar�1hk i�letme sozle�mesinin gei;erli olarak kabul
edilmesi ihtimal dahilindedir 1 6 •
16

Burada kar§1la§1lacak bir ba§ka olas1hk ise, intifa hakk1 sozle§mesinin salt 4054
say1h Kanun'a kar§t hile amac1 ile yaptlan bir hukuki i§lem sayt!mas1d1r. Esasen
gene! olarak MK m.2 hi.ikmi.i kapsammda gori.ilen kanuna kar§t hilenin yaphn
m1, kanunun cevaz verdigi bir hukuki olanag1 kullanarak ula§1lmak istenen gayri
kanuni sonucun (bir ba§ka kanun hi.ikmi.iyle yasaklanmt§ olan sonucun), kanu
nun cevaz verdigi ve yasaklay1c1 hi.ikmi.i dolanmak i c;:in kullamlm1§ olan hukuki
olanaga da tanmmamas1d1r. Ancak, burada incelenen ili§kilerde vanlmak iste
nen sonuc;: intifa hakk1 terkin edilmedik c;:e engellenemeyecegi ic;:in, kanuna kar§t
hilenin kanuna aykmhkla birle§tigi bir durum soz konusu olur ve yine intifa
hakk1 sozle§mesi gec;:ersiz addedilir: "Gerr;ekten, bayiligi a/mak isteyen potansiyel a/1c1ya ait arsa iizerinde saglay1cmm kendi /ehine intifa hakk1 kurulmas1 talebine b11 a/zc1nm raz1 o/111as1 $iiyle bir duru m arz edebilir: Saglay1c1, potansiyel a/zc1ya (a/zcz talibine)
Teblig 'deki maksim u m siireleri a$an bir tek elden satm a/ma velveya rekabet etmeme yii
kii mliiliigii ir;eren bir bayilik anla$mas1 kurulursa bu i$e girebilecegini belirtir ve rekabet
h 11k11ku ikincil mevz11at111da grup muafiyetinden yararlanabilmek ir;in bu bak1mdan geti
rilmi$ azami siire kayztlarz nedeniyle, anla$manm her be$ yzlm sonu nda aym $art/aria
11zat1/mas111a a/1cz n m her seferinde raz1 edilebilmesinin saglanabilmesi amac1yla, kendisi
ne alzcmm arsas1 iizerinde bir intifa hakk1 tanmmasm1 ister. A/1c1 da, bayiligi almak iste
digi ve ayrzca ikincil mevzuattaki azami sii releri a$an bir rekabef etmeme yiikii mliiliigii
ne de esasen raz1 oldugu ir;in, saglayzcmm bu istegini kabul eder. Dolay1s1yla burada ta
raflar giiriin ii$te hiikii m ve sonur; dogu r111as1111 istedikleri ve gerr;ekte ise h iikii msiiz oldu
gunda an la$t1klarz bir intifa hakk1 siizle$mesi yapml$ olmazlar. Aksine, her ikisi de (kendi
motiflerine uygun ve fakat kanuna aykm olarak) bunu ister. Bu durumda ise (siiz konu
su motifin veya kan u na aykm amacm resmi senede yans1mad1gmdan bahisle i$lemin
nispi muvazaa/z oldugu da soylenemeyecegine gore) intifa hakkm m 11111vazaa/1 o/arak ku
ruldugundan bahsedilemez. 0/sa olsa, taraflann yapt1klarz bayilik anla$masmm bir nispi
muvazaa haline tabi oldugu i/eri siiriilebilir. Gerr;ekten, eger taraflar, ornegin, 15 y1ll1k
ve bu siire boyunca da al1c1111n rekabet etmeme yiikiimliiliigii altmda olacag1 bir anla$
mada uzla$1111$lar ve fakat (mese/a gerektiginde Rekabet Kurul11 'n11n iiniine konmak iize
re) yapt1k/arz yaz1/z anla$111ay1 5 y1/ olarak kaleme a/1111$/arsa, lmrada dikey anla$manm
kendisi nisbi muvazaa ile sakat bir siizle$medir ve giirii niirdeki siizle$nie BK 111 . 1 8 h iikmii
r;err;evesinde batzl ve ayrica 4054 say1/1 Kamm 111 . 13 f son h iikmiine tabi old11gu gibi, fa-
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Dogal olarak gei;ersizligin kapsamma bagh olarak bu sozle§me
lerden taraflar ii;in herhangi bir hak ya da yi.iki.imli.ili.ik dogmayacak
hr. Bundan dolay1dir ki taraflarm sozle§meyi rekabet hukukunu ge
reki;e gostererek feshetmesinden de bahsedilemeyecektir.
Diger taraftan intifa hakk1 ai;1smdan onem ta§1yan husus, intifa
hakk1 sozle§mesinin 4054 say1h Kanun m.4 hi.ikmi.ine aykmhk nede
niyle gei;ersiz olmas1 halinde tapudaki tescilin durumudur. Boyle bir
durumda, sozle§menin (yani hukuki sebebin) gei;ersizligi, illi (yani
sebebe bagh olan) tapudaki tescilin geri;ek durumu yans1tmad1g1 an
lamma gelecek; teknik tabirle bir "yolsuz tescil" soz konusu olacaktir.
Tescilin terkini ise, iki §ekilde saglanabilir. Birinci 0Ias1hk, intifa hakk1
raflann gizli anla$malarz da 4054 say1l1 Kamm m.4 hiikm iine aykml1k nedeniyle aym
Kan un 'un m.56 hiikmii geregince ger;ersizdir. Buna km·§m, intifa hakk1 bayilik veri/111e
sinin bir ivazm1 olu$turuyorsa velveya duru mun biiyle oldugu somu t olayda iddia ve is
pat edilebiliyorsa, o takdirde, iirnegin, resmi senette intifa hakkmm ivazs1z olarak kurul
dugu belirtilmi$ veya senette ivaz olarak bu keyfiyet degil sadece (tarafiarca aslmda sem
bolik olarak belirlenmi$ ve as/a borr;lamlmam1$ ve iidenmemi$ -genel/ikle oldugu iizere
de- ciiz'i) bir miktar para giisteri1mi$Se, bu keyfiyet ispatland1g1 takdirde, k11$k11s11z, in ti
fa hakkzn zn 111uvazaa/1 o/dugu ispatla111111$ olur. 811 kon uya son vermeden once, kon uyla
ilgili olarak verilen bir YHGK kararzna dikkat r;ekmek yarar/1 olur. Akaryakzt dag1 t1m
sektiiriine ili$kin karara konu olan olayda, davac1/kar$1 dava/1 saglay1c1 (S), davalz/kar$1
davac1 olan alzci (A) 'mn i$leticilik siizle$mesi olarak adlandmlan ve kendisine ait dava
kon usu ta$mrnaz iizerinde miinhas1ran (S) ' den saglayacagi petrol iiriinlerini satmas1111
kon u edinen siizle$meye aykm davranarak ba$ka $irketlere ait petrol ii rii nlerini satt1gzn 1,
i$leticilik siizle$rnesinin bu nedenle feshedildigini, siizkonusu ta$znmaz iizerinde (A) tara
ftndan (S) 'ye 15 y1l sii reli intifa hakk1 tesis edildiginden (A) 'mn, i$leticilik siizle;m1esi de
sona erdigine gore, ta$znmaz1 tahliye etmesi gerektigini iddia ve dava etmi$; (A) ise sa
vun 111as111da ve ar;tigi kar$1lzk davada intifa hakkimn hem varl1k sebebi olan i$leticilik siiz
le$mesinin sona enni$ ol111as1 hem de intifa hakk111111 kar$1lzg1 olarak senette gosterilen ra
kamm r;ok dii$iik olmas1 nedeniyle, intifa hakkmm terkinini istemi$lir (ayrzca (A) intifa
hakkmm kendisi iizerinde bask1 arac1 olarak: kuruldug111m ve (S) 'nin 4054 say1/1 Kam1n11 ihlal ettigini de line siirmii$tiir). Yerel mahkeme terkin talebini kabul etmi$, Y. 1 1 .
HD in tifa hakkmda muvazaa b11/11n111ad1g1 ve olayda 4054 sayilz Kamm hiikii mlerin in
uygulama alan111m b11/11 n111ad1g1 giirii$iiyle . . . . bu karan boz11111$ (Y. 1 1 . HD, 4.5.2000 t.,
E. 2000/599, K. 2000/3861) ve yerel 111ahke111e11in karannda direnmesi iizerine de b11 kez
YHGK diremne karamu bozmu$tur (YHGK 6.6.2001 t., E.2 001/1 1 -42 6, K. 2001/48 1 ). "
(GURZUMAR Osman Berat, 2002/2 say1h Rekabet Kurumu Tebligi <;en;:evesinde
Dikey Anla§malar", Rekabet Hukukunda Gi.incel Geli§melcr Sempozyumu I,
Rekabet Kurumu Yaym1 No: 0137, 2003 Ankara, s. 138-139 dn.149).
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sahibi tarafmdan tapu idaresine bir terkin talebinde bulunulrnas1dir.
Saglay1c1 akaryak1t dag1hrn �irketi tarafmdan bu tiir bir talep yap1hr
sa, rnesele ihtilafs1z olarak c;oziirnlenir. Boyle bir talep olrnazsa, TMK.
rn.1025 hiikrniiniin ac;1k lafzma gore, ancak ayni hakk1 zedelenen
kirnse, yani rnalik olan bayi tarafmdan ac;1lacak bir <lava (tapu kiitii
gi.iniin diizeltilrnesi davas1) ile terkin yap1labilir. D0lay1s1yla rnalik
olan bayi <lava ac;rnad1g1 veya dag1hrn �irketi (intifa hakk1 sahibi olan
saglay1c1) terkini talep etrnedigi takdirde, tescil kendiliginden veya
ba�ka bir rnakarnm talebi ile terkin edilerneyecektir.
Her ne kadar karnusal bir rnenfaatin zedelenrnesi soz konusu ise
de, Rekabet Kururnu'nun tapu kiitiigiiniin diizeltilrnesi davas1 ac;rna
ya yetkili oldugunu ileri siirmek ve bunu, ornegin, 4054 say1h Ka
nun'un rn.20/1 hiikrniin� dayandirrnak, ancak TMK rn.1025 hiikrnii
niin bu konuda bir ortiilii bo�luk ta�1d1gmm kabulii halinde soz ko
nusu olabilir. Fakat boyle bir yorurnun Yarg1tay'm yerle�ik ic;tihatlan
kar�1smda kabul gorecegi kanaatinde degiliz 1 7 •
Uygularnada bu tiir bir hukuka aykmhk halinde, normal �artlar
altmda, ta�mrnazm (arazi ve iizerindeki akaryak1t istasyonunun) sa
hibi olan bayinin, rnenfaatlerini korurnak ic;in soz konusu diizeltrne
davasm1 ac;rnas1 beklenir. Bayi, bunu ya dogrudan <lava ac;arak, ya da
intifa hakk1 sahibi olan sagl ay1cmm (i�letrne/bayilik sozle�rnesini fes
hederek) kendisini tahliye etrnek ic;in ac;hg1 bir davada, kar�1 <lava
ac;arak yapabilir. Fakat Kurul, her dururnda, 4054 say1h Kanun'un
9/l'inci rnaddesinin verdigi yetki c;erc;evesinde, intifa hakk1 sahibi
goziiken dag1hrn �irketini (saglay1c1y1), tescili diizeltrnesi ic;in terkin
talebinde bulunmaya zorlayan bir karar ahp, bu zorunlulugu aym

17

Bu durum kar:;;1la:;;hrmah hukuk ,;en;evesinde ornek almmas1 gereken isvi,;re
Hukuku bak1mmdan da ge,;erlidir. Nitekim TMK m.1025 hi.ikmi.ini.in mehazm1
olu:;;turan ZGB Art.975'e gore idarenin, ayni hakk1 zedelenenin dava hakk1 1'aki
kalmak i.izere, tapu ki.iti.igi.ini.in di.izeltilmesi davas1 a,;ma yetkisinin ancak ka
nunla ozel olarak idareye bu olanagm tanmd1g1 hallerde miimki.in olabilecegi is
vi,;re literati.iriinde ve Federal Mahkeme kararlarmda belirtilmektedir. Bkz.
Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch II, 2.
Auflage, Anm.16 Art.975; BGE 109 II 428, 430).
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Kanun'un m. 1 7/1/a hiikmiine gore siireli (yeni kanuni terimiyle n.ispf)
para cezasma baglayabilir.
Bu baglamda, yolsuz da olsa devletin resmi bir idari orgam olan
tapu idaresinde terkin edilmemi§ olan bir tescil sayesinde hak sahibi
goziiken ki§inin, nas1l olup da ba§ka bir idari makam tarafmdan ter
kin talebinde bulunmaya zorlanabilecegi sorusu akla gelebilir. Kanaa
timizce bu yonde olu§acak bir §iiphe hakh goriilemez. Yarg1tay'm
ic;tihadma gore, ayni hakk1 zedelenmi§ olmayan ki§iler, tapu kiitiigii
niin diizeltilmesi davas1 ac;amazlarsa da, yolsuz tescil sonucu hak
sahibi goziiken ki§inin bir talebine kar§I, onun ayni hakk1 kazanmas1nm gec;ersizligini, yani kendisinin gerc;ekte hak sahibi olmad1gm1 ileri
siirebilmelidir 18 • Bu hukuki yakla§1m, intifa hakk1 sahibi saglay1cmm
in.tifa hakkznzn tescilinin 4054 sayzlz Kan.un. m.4 hi.ikmi.ine aykzrzlzk nedeniy
le yolsuzlugu tapu kiiti.igiini.in. diizeltilmesi davasz neticesinde ortaya <;zk
madzkr;a, Kurul'un kendisine bu nedenie idari yaptzrzm uygulayamayacagz
§eklindeki muhtemel bir savunmasma kar§I evleviyetle gec;erli olma
hdir.
bte yandan, §ikayetin bayiden degil, ornegin, intifa hakk1 sahibi
olan saglay1cmm rakiplerinden geldigi veya Kurul'un re'sen soru§
turma ac;t1g1 ve intifa hakk1 sozle§mesinin 4054 say1h Kanun m.4 hiik
miine aykm oldugunun Kurul' ea tespit edildigi hallerde 1 9, bayinin de
amlan Kanun'un 9/I'inci maddesi c;erc;evesinde tapu kiitiigi.i.niin dii
zeltilmesi davas1 ac;maya Kurul tarafmdan zorlanabilmesi olas1hg1 da
unutulmamahdir. Rekabet hukukunun bu tur ili§kilerde bayiden zi
yade rekabet diizenini korudugu ve bu ili§kilerin pazara giri§ engeli

18

19

Ornegin, Yarg1tay'm bir kararma gore, ta§mrnaz1 yeni kazand1g1 ve ihtiyac1 bu
lundugu gerekc;esiyle tahliye davas1 ac;an ki§iye kar§l, kirac1 rniilkiyet tescilinin
yolsuzlugunu ve davacmm malik olrnad1g1m savunrna olarak ileri silrebilir (Y. 1.
HD 31. 12.1979, 14213/15362 -YKD 1980/8, s. 1066- ). Bu konuda, OGUZMAN/
SELi<;i/OKTAY-OZDEMiR, E§ya Hukuku, istanbul 2004, s. 214, dn.751'deki di
ger kararlara da bak1labilir.
Boyle bir dururnda bayinin, en azmdan §ikayet amna kadar ekonornik tercihleri
bak1mmdan saglay1c1 ile kurdugu 4054 say1h Kamm'a aykm ili§kiden ho§nut ol
dugunu varsayabiliriz.
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yarathg1 dii§iiniildiigiinde, boyle bir olas1hgm goz ard1 edilrnernesi
gerekir20 •
Aym §ekilde ve aym gerekc;elerle, Kurul elbette ki, 4054 say1h Ka
nun'un rn.16 hiikrnii c;erc;evesinde de idari para cezasma karar verebi
lir.
Buraya kadar yap1lan degerlendirrneler, i§letme/bayilik sozle§me
lerine refakat eden ve aynen intifa hakk1 tesisinde izlenen motifle
akdedildigi anla§ilan uzun siireli kira sozle§meleri bak1rnmdan da ge
c;erlidir. Eger, bu kira sozle§melerinin rniinhasirhk kay1tlarmm fiilen
c;ok uzun siirmesine yol ac;tig1 gerekc;esiyle ortaya c;1kard1g1 anti reka
betc;i etkinin 4054 say1h Kanun m.4 hiikmiine aykmhk olu§turdugu
tespit edilirse; bu kira sozle§melerinin ic;inde yer ald1g1 bayilik ili§ki
sinin taraf(lar)1 4054 say1h Kanun'daki idari yaptmrnlara muhatap
olacaklan gibi; kira sozle§meleri de 4054 say1h Kanun rn.56 geregince
gec;ersiz olacaklardir. Eger kira sozle§meleri §erh verilrni§se, gec;ersiz
kira sozle§mesinde yer alan §erh anla§mas1 da gec;ersiz olacak ve bu
da §erhin yolsuzluguna yol ac;acaktir. $erhin etkisi, intifa hakkmm et
kisinden farkh olmakla birlikte ( c;iinkii §erh, sadece, saglay1cmm kira
c1hk hakkmm ta§mrnaz iizerinde §erhten soma ayni hak kazanacak
20

Kanaatimizce, boyle bir Rekabet Kurulu kararmm -Anayasa m.36 hilkmilndeki
hak arama hilrriyetinin "hak aramama ozgilrlilgil"nil de kapsad1gmm kabulil
halinde dahi, Anayasa'ya aykm oldugu ileri silrillememelidir. c;:unkil, Kurul bu
rada, bayiyi hakkm1 aramaya degil, bayinin de dahil oldugu rekabete aykm du
rumun ortadan kalkmas1 i\in gerekli olam yapmaya mecbur etmekte; bu mecbu
riyete ise bayi ancak dava hakkm1 kullanmak suretiyle uyabilmektedir. Kurul'un
bu tilr bir karar vermesi halinde bayinin onilnde iki yo! vardir: Bayi ya Kurul ka
rarma kar§I Dam§tay'a ba§vurmayarak kararm kendisi a\1smdan kesinle§mesini
saglar ki, bu durumda tapu kiltilgilniln dilzeltilmesi davasma bakacak olan adli
mahkeme intifa hakk1 sozle§mesini 4054 say1h Kanun'a aykm bulmu§ olan ke
sinle§mi§ Kurul karanm deli! olarak kabul ve boylece de sozle§menin ge\ersizli
gini tespit ederek dilzeltme davasm1 kabul eder. Ya da bayi, Kurul kararma kar§I
(yilriltmeyi durdurma istemiyle) Dam§tay'a ba§vurur. Bu durumda da, eger Ku
rul karan Dam§tay'da onaylamr ve kesinle§irse, yukandaki sonu\ dogar. Kurul
karan Dam§tay'da iptal edilir ve kesinle§irse, o zaman da zaten inti fa hakk1 soz
le§mesinin 4054 say1h Kanun'a aykm ve bayinin de dilzeltme davas1 a\mak zo
runda olmad1g1 hukuken kesinle§eceginden, bayi de dava a\mak zorunda
kalmaz.
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ki§ilere de ileri si.iri.ilebilmesi olanagm1 doguracaktir -BK m.255,
277-), §erh de TMK m.1025 hi.ikmi.ine k1yasen kiracmm (saglay1C1 §ir
ketin) a<;acag1 tapu ki.iti.igi.ini.in di.izeltilmesi davasma konu olacaktir.
§ 5. Petrol Piyasas1 Kanunu'nun 8. Maddesi �er�evesinde
4054 say1h Kanun'un 4 ve 5. Maddelerinin Tatbik Edilip
Edilemeyecegi ve 2002/2 say1h Teblig'in 5. Maddesinin
Durumu
A. Yukanda yapilan degerlendirmeler, intifa hakk1 ile bir arada
uygulanan i§letme/bayilik sozle§melerinin 4. maddedeki yasak kap
sammda oldugunu varsaymaktadir. Yinelemek isteriz ki, inceleme
konusu d1§mda kald1g1 i<;in, burada rekabet hukuku baglammda anti
rekabet<;i etkiler a<;1smdan hukuka aykmhk analizi yap1lmamaktadir.
Buna kar§ihk, hukuka aykmhk unsuru i.izerinde salt a§ag1daki ko
nu bak1mmdan durmak gereklidir:
Petrol Piyasas1 Kanunu'nun 8'inci maddesi, bayiler ile dag1tim §ir
ketlerinin mi.inhas1rhk (rekabet etmeme yi.iki.imli.ili.ikleri) i<;eren soz
le§meler yapmalanrn zorunlu k1lmaktadir. Emredici olan bu hi.iki.im
nedeniyle, dag1tim §irketi (saglay1C1), i§letme/bayilik sozle§mesini
ba§ka bir §ekilde kaleme alamaz. Buna kar§m, arnlan Kanun, sozle§
me si.irelerine ili§kin herhangi bir hi.iki.im ihtiva etmemektedir.
Bu noktada ilk akla gelen soru §U olmaktadir: Sonraki tarihli ozel
Kanun olan Petrol Piyasas1 Kanunu'nun 8'inci maddesi, onceki tarihli
gene! Kanun olan 4054 say1h Kanun m.4 hi.ikmi.ini.i akaryak1t sekto
ri.indeki dag1tim anla§malarmda yer alan mi.i.nhasirhk kay1tlan bak1mmdan z1mnen ve k1smen ilga etmi§ sayilabilir mi ?
Bu sorunun yarutmm a§ag1daki a<;1klamalar <;er<;evesinde verile
bilmesi mi.imki.indi.ir:
Bir kere, Rekabet Kurulu dikey anla§malarda yer alan mi.inhasir
hk kay1tlanru grup muafiyeti tebligi ile di.izenlemek ihtiyacm1 hisset
tigi ve belirli bir si.ire kayd1yla grup muafiyeti kapsamma ald1gma
gore, bu kay1tlan 4054 say1h Kanun'un 4'i.inci.i maddesine per se aykm
mi.italaa ediyor demektir. 4054 say1h Kanun'un pozitif di.izenleme
<;er<;evesinde sahip oldugu muafiyet sistemi, Kurul'un bu yakla§1m1nm ba§ka ti.irli.i yorumlanmasma olanak tarnmamaktad1r. Eger dikey
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anla§malardaki\iniinhasirhk kay1tlarmm 4054 say1h Kanun'un 4'iincii
maddesinin per se kapsammda oldugu, yani bu hi.ikmiin soz konusu
kay1tlan per se kapsad1g1 yorumu kabul edilecek olursa (ki biz Reka
bet Kurulu'nun bu yorumu benimsedigi kanaatindeyiz) 2 1, bu yorum,
akaryakzt sektoriindeki dagztzm anla�malarznda bulunmas1 Petrol Piyasasz
Kanunu m. 8 hiikmii geregince zorunlu olan miinhaszrlzk kayztlarz bakzmzn
dan ve bu Kanun 'un yiiriirliige girdigi tarihten itibaren, kabul edilebilir
olmaktan c;1km1§tir. Bunun dogal bir sonucu olarak, akaryak1t dag1hm anla§malarmdaki miinhaszrlzk kayztlarznzn dogrudan 2002/2 say1h
Grup Muafiyeti Tebligi c;erc;evesinde degerlendirilmesi de olanakh
degildir.
Buna kar§m akaryak1t dag1hm anla§malarmdaki miinhasuhk ka
y1tlarmm anti rekabetc;i etkisinin bulunup bulunmad1gmm her somut
olayda aynca incelenmelerinin hala miimkiin oldugu kabul edilebil
melidir. Gerc;ekten, Petrol Piyasas1 Kanunu'nun 8'inci maddesi ile
elde edilmek istenen amac; 4054 say1h Kanun m. 4 hiikmiiniin uygu
lanmas1 nedeniyle tehlikeye girmedigi siirece, 4054 say1h Kanun'un
miinhasuhk (ve buna bagh siire) ac;1smdan uygulama alam bulacag1
kolayhkla soylenebilir. Ote yandan, Petrol Piyasas1 Kanunu'nun
8'inci madde ile 4054 say1h Kanun'un korudugu kamusal menfaati
bir kenara itmedigi ve bu maddede zorunlu olarak anla§malara ko
yulmas1 ongoriilen miinhas1rhk kay1tlanyla amac;lanan hedefe, reka
bet hissedilir §ekilde ihlal edilmeksizin de ula§1labilecegi tespit edile
bilirse, bu sonuca varmak daha da kolayla§Ir. Bu nedenle on sorun
olarak Petrol Piyasas1 Kanunu'nun 8. maddesi ile neyin amac;land1g1nm belirlenmesi gerekir.
Bunun ic;in, oncelikle soz konusu hiikmiin gerekc;esi dikkate alm
mahdu. Bu hususta Rapor' da yap1Ian degerlendirmelerde, hiikmi.in
kac;ak akaryak1t sorunu ile mi.icadele etme amac1yla konuldugu belir
tilmektedir22 . Buna gore dag1tim §irketleri miinhasiran c;ah§hklan
21

22

Bu tespit, bizim de Rekabet Kurulu ile aym gori.i§i.i payla§t1g1m1z anlamma gel
memektedir.
ilgili maddenin gereki;esi olarak yer verilen ifadeler, maddenin ratio legisini orta
ya koymaktan u zakttr. Ma d d e gereki;esi aynen !;ill �ekildedir: "Maddede, bayiler
ir;in lisans zoru nlu lugu getirilmi� tir. Maddede, bayilik faaliyetleri ir;in, Kurn mdan, Ii-
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bayileri daha etkin bir §ekilde kontrol edebilecekler ve ka<;ak akarya
k1ta bagh riskin izale edilebilirliginde olu§acak sorunlar kolayhkla gi
derilebilecektir. Bu §ekilde arz gi.i.venligi ve standartla§ma da sagla
nacaktir.
Bu amacm dogru oldugunu varsayd1g1m1z zaman, akaryak1t sek
tori.i.ndeki mi.i.nhasir sozle§melere Petrol Piyasas1 Kanunu m.8 hi.i.kmi.i.
yi.i.zi.i.nden 4054 say1h Kanun'un 4'i.i.nci.i. maddesinin kesinlikle uygu
lanamayacagm1 ileri si.i.rmek mi.i.mki.i.n degildir. Zira r�kabet hukuku
nun tatbik edilmesi, Petrol Piyasas1 Kanunu'nun amlan hi.i.kmi.i. ile
ama<;lanan menfaatin elde edilmesine engel te§kil etmedigi gibi; Pet
rol Piyasas1 Kanunu m.8 hi.i.kmi.i.ndeki amaca rekabet hissedilir ol<;i.i.
de ihlal edilmeksizin (rekabet hukuku ilkeleri <;ignenmeksizin) ula§I
labilmesi de mi.i.mki.i.ndi.i.r. Bunun anlam1 ise §Udur:
TMK m.1 hi.i.kmi.i. geregince sozi.i. ve ozi.i.yle yi.i.ri.i.rli.i.kte olan Petrol
Piyasas1 Kanunu m.8 hi.i.kmi.i.ni.i.n ozi.i. (amac1; ratio'su) ile mi.i.nhasirhk
kay1tlarmm hissedilir anti rekabet<;i etkilerini kapsamma ald1g1 inkar
edilemeyecek olan 4054 say1h Kanun m.4 hi.i.kmi.i.ni.i.n ozi.i., bu a<;1dan
(yani amlan kay1tlarm anti rekabet<;i etkilerini engellemek geregi ba
k1mmdan) <;ah§mamaktadir. Bu ise, ko§ullan ger<;ekle§mi§se iki hi.i.k
mi.i.n aym anda uygulanmasmm mi.i.mki.i.n oldugunu ve boylece de
ortada bu kapsamda bir z1mni ilga bulunmad1gm1 gosterir. Bu deger
lendirmenin en azmdan ii<; nedeni vardir23 :
• Esasen 4054 say1h Kanun m.4 hi.i.kmi.i.ni.i.n, miinhasirhg1, ozellik
le si.i.resine bagh olarak piyasada olu§turacag1 anti rekabet<;i (giri§

sans a/111 mas1 gerektigi hiikme baglan1111§ ve bayilerin temin ve sunumuna i/i?kin faali
yetleri ile bayilere getirilen yiikiimliiliikler belirlen mi�tir. Maddede, bayilerin, sozle§me
nin devanu siiresince, bayisi oldugu akaryakz t dagi t1c1s1 di§mda ba§ka akaryakit dagi t1c1/an ve 011/arin bayilerinden akaryakit teslim almayacaklari, tag§if ve/veya h ile maksadzy
la akaryakz ta kat1labilecek ii riinleri akaryakr ta katmayacaklan ·ve islasyonlannda bulun
du rmayacaklari, gerekli tedbirleri a/arak tan m sektorii n ii n ih tiyaflarz ifin tanker ve koy
po111pas1 vas1 tas1yla safl§ yapabilecekleri h ususu diizenlenmi§tir. " D0lay1s1yla bu ko
nuda Rapor'daki degerlendirmeler esas almm1§hr.
Rapor'da yer verilen bir ba§ka miilahaza ise, Ulusal Marker uygulamas1 c;erc;eve
sinde bu ihtiyacm artik ortadan kalktig1d1r. Tabiatiyla bu ozellikle soz konusu
hiikmiin kaldmlmas, yoniinde giic;lii bir gerek c;e olu§turmaktad1r.
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engelleri, piyasa kapanmas1) etkilerini dikkate alarak yasaklad1gmm
kabuli.i gerekir.
• Gerc;ekten, mi.inhasirhgm yol ac;acag1 anti rekabetc;i etkiler, pi
yasa �artlarma, taraflarm konumuna ve en onemlisi si.ireye bagh ola
rak ortaya c;1kar. Bu anlamda ancak uzun si.ireli mi.inhasir sozle�meler
rekabet hukuku riski olu�turur. Mi.inhasirhgm si.iresi ise, Petrol Piya
sas1 Kanunu'nda diizenlenen bir unsur degildir. Petrol Piyasas1 Ka
nunu ac;1smdan onem ta�1yan, sozle�menin mi.inhas1r olmas1dir.
Mi.inhasirhk k1sa si.ireli de olsa bu Kanun'un amac;lad1g1 menfaat ger
c;ekle�ebilir24.
• Petrol Piyasas1 Kanunu, herhangi bir �ekilde rekabetin yararla
nm ikinci plana atmad1g1 gibi, bilakis, dag1tim seviyesinde rekabetin
tesis edilmesine onem vermektedir. Kanurt'un 7. maddesi bunun en
belirgin gostergesidir25.
Dolay1s1yla, akaryak1t dag1hm sozle�melerinde yer alan mi.inha
sirhk hi.iki.imleri de, taraflarm konumu, piyasa pay1 ve ozellikle de
mi.inhasirhga taraflarca tanmm1� olan sure c;erc;evesinde rekabeti s1mrlay1C1 etkiler dogurabilecegine gore, Petrol Piyasas1 Kanunu'nun 8.
maddesi hi.ikmi.ini.in, 4054 say1h Kanun'un 4'iinci.i maddesinin mi.in
hasirhk hi.ikmi.i yoniinden uygulanmasma kesin bir engel te�kil etti
gini ileri si.irmek, yukandaki degerlendirmeler 1�1gmda mi.imkiin go
zi.ikmemektedir.
Bu noktada degerlendirmede onem ta�1yan husus salt i�letme/ba
yilik sozle�mesi degil, bununla bir arada uygulanan intifa hakk1 soz
le�mesidir. intifa hakk1 sozle�mesi, uygulamada �eklen 5 sene olarak
akdedilen i�letme/bayilik sozle�mesinin si.iresini yine uygulamada
genellikle ortalama 15 sene ic;in kurulan intifa hakk1 si.iresine uzat
maktadir (saglay1cmm bir ti.izel ki�i olmas1 halinde ki, uygulamada

25

Bu k1sa si.irenin ne kadar olacag1 konusunda kesin bir sonuca varmak elbette ki
gi.ii;ti.ir.
Kanun'un 7/5. maddesi aynen §ciyledir: "Dag1ttcilarm kendi i§lettigi istasyonlar
arac1hg1 ile yaphg1 sab§, dag1hcmm toplam yurt i i;i pazar paymm yi.izde
onbe§inden fazla olamaz. Dag1hc1larm yurt i�i pazar pay1, toplam yurt ii;i paza
rm yi.izde k1rkbe§ini ge,;emez. Dag1t1c1, kendi i§lettigi ista5yonlara si.ibvansiyon
ve bayi istasyonlarmdan farkh uygulama yapamaz" .
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istisnas1z boyledir, onun lehine tesis edilmi§ olan intifa hakk1 TMK
m.797 hiikmii geregince 100 sene siireli olacagmdan26, bu durumda
miinhasirhgm fiili etkisinin de 100 y1la i;1kanld1gmdan bahsedilebile
cektir). Bu durum ise, akaryak1t sektoriinde bu tiir modalitelere sahip
olan dikey miinhas1rhk ili§kilerinin onemli ol i;iide rekabeti sm1rlad1g1
§iiphesini dogurmaktadir.
�iiphesiz boyle bir ili§kinin degerlendirilmesinde ilk akla gelen,
bu dikey ili§kinin 2002/2 say1h Teblig kar§1smdaki durumunun ne
oldugudur. Petrol Piyasas1 Kanunu'nun 8'inci maddesi nedeniyle,
akaryak1t dag1tim sozle§melerindeki m iinhas1rl1k kayztlarmm 2002/2 sa
y1h Teblig'e gore degerlendirilemeyecegi §eklindeki gorii§iimiiz ka
bul edilirse, Rekabet Kurulu'nun amlan Teblig'deki 5 yilhk standar
dm1 bir muafiyet ol i;iitii olarak kabul etmek miimkiin degildir. Bu
dii§iinceyi §U §ekilde a i;1klayabiliriz:
Akaryak1t sektoriinde akdedilen bir dag1t11n sozle§mesinde yer
alan miinhasirhk kayd1, bu durumda, 4054 say1h Kanun'un m. 4 hiik
miine per se aykm olmayacakhr. Her §eyden once, Petrol Piyasas1 Ka
nunu'nun miinhasirhk ile ama i; lad1g1 sonucun ger i;ekle§mesi i i;in, da
g1tim sozle§mPlerinin asgari bir siireye sahip olmas1 gerekmektedir.
Siire konusunda bir degerlendirme yapmak (kesin bir sonuca var
mak) miimki.i.n degilse de, bu siireler en azmdan 2-3 sene veya belki
de daha uzun olacaktir. Dogaldir ki, bu asgari siire a i; 1smdan dag1tim
sozle§mesi rekabeti sm1rlay1CI etkiler dogursa bile, Petrol Piyasas1
Kanunu'nun 8. maddesinin amac1 i;eri;evesinde miitalaa edilebildigi
siirece, bu sozle§menin 4054 say1h Kanun'a aykm oldugu §eklindeki
bir iddia dikkate almmayacaktir. Diger taraftan boyle bir asgari siire
yi a§an miinhasirhk kay1tlarmm ise, 40S4 say1h Kanun'un 4. madde
sine aykmhg1 ileri siiriilebilecektir. (Bu baglamda, Petrol Piyasas1 Ka
nunu madde 8 hiikmii bak1mmdan asgari olan bu siire, 4054 say1h
Kanun'daki menfi tespit bak1mmdan azami siiredir.) Ornegin, Petrol
Piyasas1 Kanunu'nun amacmm elde edilmesi i i;in, dag1tim sozle§me-

26

intifa hakk1 sahibi gerc;ek ki�i ise, si.iresiz intifa hakk1 TMK m.797 geregince,
onun omri.iyle sm1rh olacagmdan, mi.inhasirhk kaydmm fiili si.iresi de belirsiz bir
si.ire olacaktJr.

Akaryak1t Bayileri ile Akaryak1t Dag1hm �irketleri Arasmda...

569

sinin 15 sene akdedilmesine muhtemelen gerek yoktur. Bu ihtimalde
sozle§me (mi.inh a,sirhk kayd1) pekala 4. maddeye aykm gori.ilebilir.
Fakat sozle§meru'n (mi.inhasirhk kaydmm) siiresinin Petrol Piyasas1
Kanunu'nun 8. maddesi ile ortgori.ilen amac1 a§1p a§mad1g1 ve boyle
ce bu amac1 a§ar bir §ekilde rekabeti k1s1tlay1p k1s1tlamad1g1, ancak
olay bazmda yapilacak bir degerlendirme ile belirlenebilir. D0lay1s1y
la akaryak1t sektoriinde akdedilmi§ olan ve rekabet etme yasag1
(mi.inhasirhk kayd1) i<;eren 5 senelik bir dag1hm sozle§mesi, belki de
yukandaki degerlendirmeler <;er<;evesinde menfi tespit belgesi alabi
lecektir. 2002/2 say1h Teblig'in ongordi.igi.i kurgunun akaryak1t dag1hm sozle§meleri a<;1smdan aynen ge<;erli olmas1 ise miimkiin degil
dir27.
Hemen belirtelim ki olay bazmda yapilacak degerlendirmede, Ku
rul, sozle§me si.iresinin Petrol Piyasas1 Kanunu'nun amacmm elde
edilmesi i<;in gereken asgari siireyi a§hgm1 tespit ederse, dogal olarak
4. maddenin yam sira, 5. maddeye gore de degerlendirme yapacakhr
(yani once 4. maddeye aykmhk tespit edecek ve soma 5. maddeye
gore bireysel muafiyet incelemesine gec;ecektir). Bu degerlendirmede
ise, dag1hm §irketlerinin yaphklan (c;ogu kez batik maliyet vasfm1
ta§1yan) yatmmlarm korunmas1, yatmm yapma giidi.ilerinin muhafa
za edilmesi, arz ve tedarik giivenligi, yatmm ve iiretim planlanmas1
gibi faktorler, bireysel muafiyet verilmesi olas1hgm1 arthrmaktadir28.
27

28

�unu da belirtmekte yarar gori.iyoruz: Her ne kadar 2002/2 say1h Teblig'in akar
yak1t dag1t1m1 sektori.i a�1smdan uygulanamayacagm1 kabul ediyorsak da, bu
kabul, bu sektorde akdedilen 5 senelik mi.inhasir sozle§melerin 4. maddeye ay
km ve muafiyet §artlanm ta§1mad1klan iddias1yla hukuka aykm ve ge�ersiz ad
dedilecekleri anlamma gelmemektedir. c;:'.iinki.i, olagan §artlar altmda diger (yani
akaryak1t sektori.i d1§mda akdedilen) dag1t1m sozle§meleri a�1smdan (eger grup
muafiyeti tebligi kapsammda kahyorlarsa ve anla§manm yararlarmdan dolay1) 5
seneye kadar ge�erli olan hukuka uygunluk karine, mi.inhas1r akdedilmeleri zo
runlu olan akaryak1t dag1t1m sozle§meleri a�1smdan (bu sozle§meler grup mua
fiyeti tebligine tabi olmad1klan halde) evleviyetle ge�erli olmahdir. Bu a�1dan,
pratik olarak, 5 sene si.ireli anla§malarda amlan karinenin (hangi gori.i§ kabul
edilirse edilsin ve buna gore ister menfi tespit, ister muafiyet temelinde olsun)
ge�erli olmas1 gerekir.
Dikkat edilirse, ka�ak akaryak1t ile mi.ica.dele aslmda mi.inhas1rhk ile birlikte
ortaya �1kan yararlardan biridir. Tarh§1labilir olmakla birlikte, bu "yarar" da,
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Bilhassa bu yatmmlarm onemli ol<;ege ula§hg1 ve ta§mmaz sahibi i§
leticinin bu yatmmlan yapma imkanmm olmad1g1 (finansman ihtiya
cmm a<;1k oldugu) bir durumda, ornegin, sozle§menin (miinhasirhk
kaydmm) siiresi 5 seneyi a§sa bile, boyle bir dag1hm sozle§mesinin
bireysel muafiyet alma olas1hg1 (diger dag1hm sozle§melerine naza
ran) yiiksek olacakhr.
B. Yineleyelim ki, temsil ettigimiz gorii§e gore, akaryak1t sekto
riinde akdedilen dag1hm sozle§melerindeki miinhasirhk kay1tlarmm
2002/2 say1h Teblig <;er<;evesinde degerlendirmeye almmas1, arhk,
Petrol Piyasas1 Kanunu m.8 hiikmiindeki diizenleme yiiziinden, ola
nak d1§1dir. Ancak, degerlendirmenin Grup Muafiyeti Tebligi <;er<;e
vesinde yapilacagm1 bir an i<;in kabul ettigimizde (ki Kurul'un egili
minin bu yonde oldugunu soyleyebiliriz), Kurul'un, baz1 kararlarm
da, grup muafiyeti kapsam1 d1§mda kalan ekonomik ili§kiyi olu§turan
sozle§melerin (veya sozle§me hiikiimlerinin) hukuki durumunun ne
oh1cag1 sorusuyla ilgili olarak geli§tirdigi bir yakla§1mm1 da burada
irdelememiz zorunlu hale gelmektedir. Belirtmek gerekir ki, Kurul'un
a§ag1da irdeleyecegimiz bu yakla§1m1 sadece akaryak1t sektoriindeki
dag1hm anla§malan i<;in degil, biitiin dikey anla§malar i<;in ge<;erlidir.
Amlan sorunun ilk bak1§ta verilecek cevab1 basittir: Bireysel mua
fiyet almmad1g1 takdirde hukuka aykmhk ve ge<;ersizlik. Fakat Ku
rul'un baz1 kararlarmda ve en son 7.2.2008 tarihli ve 08-12/123-40 sa
y1h Giiney Petrol-Poa§ kararmda da belirtildigi iizere, Kurul, 2002/2
say1h Teblig'in cevaz verdiginden daha uzun siire ihtiva eden soz
le§melerin, en azmdan Teblig'de cevaz verilen siireye kadar ge�ersiz-

Kanun'un 5/2.a maddesi anlammda muafiyet verilmesine imkan veren yararlar
dan birisi olarak goriilebilir. Fakat bu yararm ya da menfaatin, Kanun koyucu ta
rafmdan ozel bir korumaya lay1k goriilerek Kanun ile aynca diizenlenmesi, bu
yararm 5. madde kapsammda degerlendirilmesine dair savlan engellemektedir.
Petrol Piyasas1 Kanunu miinhas1rhg1 zorunlu k1ld1gma gore, bu yarar, Kanun
koyucu a�1smdan diger yararlara gore daha iistiin goriilmi.i§tiir. Bu nedenle,
akaryak1t dag1tlmmda miinhasirhk (Petrol Piyasas1 Kanunu'nun amacmm gerek
tirdigi ol�iide) bir menfi tespit konusudur. Aina eger bu Kanun ile ozel diizen
leme olmasayd1, muhtemelen bu savlar 5. madde baglammda ileri siiriilebile
cekti.
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liginin ileri siiriilemeyecegini, soz konusu sozle§melerin o siire nis
petinde muafiyet kapsammda oldugunu belirtmektedir.
2002/2 say1h Teblig'in ac;1klanmasma ili§kin Kilavuz'un 36. parag
rafmda yer alan ac;1klamalar da buna paraleldir. Buna gore, Kurul,
ilgili hiikmiin sozle§menin biitiiniinden aynlmas1 halinde, hukuka
aykmhk degerlendirmesi ac;1smdan iki evre kabul etmektedir. ilk
evre, 5 senenin dolmad1g1 evredir ve bu evrede yap1lan bir degerlen
dirmede Kurul takdir hakkma bagh olarak anla§manm miinhasirhk
hiikmiiniin 5 sene ile sm1rh olduguna karar verebilecek; daha uzun
olan anla§manm miinhasirhk hiikmiinii 5 seneye indirip, bu siire ac;1smdan taraflarm miinhasirhk hiikmii ile bagh oldugu sonucuna va
rabilecektir. Diger taraftan, daha soma yani 5 senenin gec;ilmesinden
sonra inceleme konusu olan bir anla�ma ac;1smdan ise, rekabet etme
me hiikmii K1lavuz'a gore ge�ersizdir ve taraflar miinhasirhk hiik
mii ile bagh degildirler. Bir anlamda daha uzun siireye sahip olsa
veya belirsiz siireli de olsa, miinhasir sozle§meler 5 seneye kadar
grup muafiyeti kapsammda olmaktad1rlar.
Kurul, bu uygulamay1 TTK.'nun 1466. maddesindeki azami had
de indirme ilkesinin bir alaru olarak gormektedir. Bu ac;1klama ve bu
c;erc;evede alman kararlarm, akaryak1t sektoriinde akdedilen dag1hm anla§malarmdaki miinhasirhk kay1tlarmm (rekabet etmeme
yiikiimliiliiklerinin) 2002/2 say1h Teblig'e gore degerlendirilebile
cegi §eklindeki -bizim kahlmad1g1m1z- gorii§iin kabulii halinde
bile, c;e§itli ac;1lardan sorunlu oldugu kanaatindeyiz:
• Bir kere herhangi bir dikey sozle§menin 2002/2 say1h Teblig'e
uygun olup olmad1gmm denetiminde sadece Kurul degil, mahkeme
ler de yetkilidir. Bu c;erc;evede mahkeme, sozle§menin miinhasirhk
kaydmm Teblig'in 5. maddesine aykm oldugunu belirlerse, grup
muafiyetinin soz konusu kay1t ac;1smdan tatbik edilmeyecegini tespit
edebilir. Bu ise 4054 say1h Kanun'un 4'iincii maddesinin ihlalinin
bireysel muafiyet alma ihtimaline bagh olarak hukuka aykmhk te§kil
ettigi anlamma gelir. Bu anlamda, Kurul'un bu gibi hallerde ihlalin
olmad1gma dair tespitleri isabetli goziikmemektedir. ihlalin Kurul' ea
tespit edilmesi ve buna bagh idari yaptmmlarm Kurul'ca uygulan
mas1 ile ozellikle k1smi butlanm tatbikinde TTK.1466 maddesi anla-
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mmda sozle§menin "azami hadden" yapilmI§ say1lmas1 farkh sorun
lardir. Kurul, kanaatimizce, gei;ersizlikle ilgili olan bu ikinci konuda
hii;bir tespit yetkisine sahip degildir.
• Kurul'un gei;ersizlik hususunda tespit yapmaya yetkili makam
olmamas1, onun, salt soz konusu ili§kinin hukuka aykm olup olma
d1gma karar verip, bu ili§kinin muafiyet hak etmedigi sonucuna var
mas1 halinde, ili§kinin taraflarma sadece 4054 say1h Kanun'daki idari
yaptmmlan uygulayabilecegi anlamma gelir. Gei;ersizlik ise, hukuka
aykmhga bagh olarak kendiliginden ortaya i;1kar ve gei;ersizligin var
hg1, hukuki niteligi, kapsam1 ve uygulama esaslan adli mahkemeler
tarafmdan tespit edilir.
• Kurul'un "sozle§me 5 sene siireli yapI1m1§ say1hr" §eklindeki
yakla§1m1, taraflarm yerine gei;erek sozle§meye miidahale etmesi an
lamma gelir ki, Kanun kendisine bu tiir bir yetki vermemektedir 29 •

29

"Azami hadde indirme ilkesinin uygulanmasmm grup muafiyeti tebliglerindeki
azami hadleri a§an anla§malar bak1mmdan normatif bir gereklilik te§kil edeme
yecegi §eklindeki gi:iri.i§i.imi.izi.in gerek r;eleri §U §ekilde i:izetlenebilir: Grup mua
fiyetinin bireysel muafiyetten tek fark1, birincisinde, Rekabet Kurulu'nun kendi
i:ingi:irdi.igi.i §artlan ta§1yan belirli anla§ma tiirleri bak1mmdan 4054 say1h Kanun
m.5 hi.ikmi.indeki ki.imi.ilatif §artlarm ger r;ekle§mi§ oldugu varsay1m1d1r. Bi:iylece
Kurul'un r;1karttig1 herhangi bir grup muafiyeti tebligindeki §artlan ta§1yan ve
bu tebligde tammlanan ti.ire giren anla§malar, si:izkonusu varsay1m nedeniyle,
tebligdeki ko§ullara sahip olduklan andan itibaren Kanun'un m.5 hi.ikmi.inde
i:ingi:iri.ilen muafiyetten, pe§inen, aynca bir Kurul kararma gerek olmaks1zm ve
fakat Kanun'un m.13 hi.ikmi.indeki §artlarm varhg1 halinde de geri almmak i.izere
yararlamrlar. Bireysel muafiyette ise, ba§vuru i.izerine Kurul, ba§vuru konusu
anla§may1 Kanun'un m.5 hiikmi.indeki §artlar bak1mmdan i:izel olarak inceledik
ten sonra bireysel bir idari i§lemle, o anla§mamn m.4 hi.ikmiini.in sonur;larmdan
muaf tutulmasma karar verir. Eger Kurul, i:irnegin, bireysel muafiyet ba§vurusu
yap1lm1§ olan ve r;ok r;e§itli rekabet sm1rlamalan i r;eren 5 y1l si.ireli bir anla§ma
daki si:iz konusu sm1rlamalardan spesifik olarak bir tanesinin kendisinin i:ingi:ir
di.igi.i ve §art ko§tugu belli bir §ekilde degi§tirilmesi halinde bu anla§manm Ka
nun'un m.5 hi.ikmi.indeki ki.imiilatif §artlan ger r;ekle§tirecegi kamsma vanp da,
anla§madaki rekabeti k1s1tlay1c1 kay1tlara soz konusu degi§ikligin yap1lmas1 §ar
tiyla bireysel muafiyet verdigini a,;1klarsa, anla§manm o snmlamas1 hi r;bir §ekil
de otomatikman Kurul'un i:ingi:irdi.igi.i §ekilde degi§tirilmi§ olmaz (ki, buna uzan
siireye baglanmI§ rekabet sm1rlamalarmm si.irelerinin azalt1lmasmm Kurul' ea
§art ko§ulmas1 durumu da dahildir). Taraflar ya anla§manm ilgili hiikmi.ini.i Ku-

Akaryak1t Bayileri ile Akaryak1t Dag1hm $irketleri Arasmda . . .

573

rul'un istedigi §ekilde degi§tirerek muafiyetten yararlamrlar, ya da anla§may1
degi§tirmezler ve muafiyetten de yararlanamazlar. i§te, i§levsel bakundan anla§malan 4054 say1h Kanun m.4 hilkmilniln sonuc;larmdan muaf tutma anla
mmda- bireysel muafiyetten hic;bir fark1 olmayan grup muafiyetinde de (bu ikin
cisi gene! di.izenleyici bir idari i§lem te§kil etse bile) bu bak1mdan farkh bir uygu
lamaya gitmek milmkiln degildir. Nas1! bir bireysel muafiyet kararmda yer alan
§artlar taraf te§ebbilslerin ba§vuru konusu yaptig1 anla§manm kendiliginden bir
parc;as1 haline gelmiyorsa; aym sonuc; grup muafiyeti tebliglerinde yer alan mua
fiyet ko§ullan bak1mmdan da sozkonusudur ve bunlara azami hadleri gosterilen
rekabet sm1rlamalan da dahildir. Kald1 ki, herhangi bir grup muafiyeti tebligin
deki §artlara uymad1g1 ic;in bu tebligin saglad1g1 muafiyetten yararlanamayan bir
anla§manm taraflan (taraflardan her ikisi veya sadece biri), sozkonusu anla§ma
nm bireysel muafiyet alabilmesi ic;in Rekabet Kurulu'na ba§vurma hakkma sa
hiptir. Grup muafiyeti tebliginde yer alan bir azami had hilkmilnil (konumuz
bak1mmdan: 2002/2 say1h Teblig m.5 hilkmilndeki rekabet yasag1 silresini) a§ma
s1 nedeniyle grup muafiyetinden yararlanamayan bir anla§ma (veya veya 2002/2
say1h Teblig'in m.5 hilkmilne aykmhk halinde oldugu gibi, bir anla§ma kayd1)
ic;in bireysel muafiyet alabilme imkan ve ihtimali, ag1r (hard-core) sm1rlamalar
ic;ermeleri nedeniyle grup muafiyetinden yararlanamayan anla§malar ic;in birey
sel muafiyet almabilmesi ihtimalinden daha yi.iksektir. Dolay1s1yla, grup muafi
yeti tebliglerindeki bu tilr hadleri a§an sm1rlamalar ic;eren anla§malarm tarafI
olan te§ebbi.islerin bireysel muafiyete ba§vurma imkanlar1, anla§mada yer alan
ve tebligde gosterilen azami haddi a§an ilgili kaydm (azami hadde indirme ilkesi
geregince) anla§manm yap1ld1g1 andan itibaren azami had ilzerinden kararla§h
nlm1§ say1ld1g1 (ki, azami hadde indirme ilkesinin uygulanmasmm anlam1 bu
dur; bkz. TTK m.1466) gerekc;esiyle, engellenemez. Bu anlamda, Rekabet Kuru
lu'mm grup muafiyet tebliglerinin i§levleri arasma, a§1lm1§larsa sozle§me kayd1
yerine gec;ecek sm1rlar ihdas etmek gibi bir i§levin dahil edilmemesi gerekir (ay
m goril§te iNAN, s. 605 ve 616). Ba§ka bir ifadeyle, Rekabet Kurulu'nun c;1kard1g1 herhangi bir grup muafiyeti tebliginde (grup muafiyetinden yararlandmna
§arh olarak) ongori.ilmi.i§ olan azami hadlerin i�leviyle, TTK m.l 466 hilkmi.inde
sozil edilen " . . . selahiyetli makamlarm kabul etnii§ oldugu" en yi.iksek hadlerin
i§levinin ozde§ oldugunu kabul etmek, kanaatirnizce, rnilrnkiln degildir. Rekabet
Kurulu'nun c;1kard1g1 grup muafiyeti tebligleri, sadece, 4054 say1h Kanun'a ayk1n olduklan ic;in aym Kanun'un rn.56 hi.i kmi.i geregince gec;ersiz olan anla§rnala
rm, ·tebligdeki §artlan ta§1yorlarsa m uafiyetten yararlanrnalanm ve bunun neti
celerinden biri olarak da m.56 hilkrni.indeki gec;ersizlikten kurtulrnalanm saglar.
Tebliglere bunun d1§mda bir i§lev yilklenemez. Boylece (4054 say1h Kanun'un
m.4 hi.ikmilniln nitelik itibanyla TTK m.1466 hilkmil kapsammdaki yasaklay1c1
ticari hilki.irnlerden biri kisvesine bi.i ri.indi.igilni.in ve Rekabe t Kurulu grup mua
fiyeti tebliglerinin di.izenledigi ili�ki lerin -nitelik itibanyla- TTK m.1466 hilkmi.i
ni.in kapsammdaki i�lerden oldugunun kabuli.i h alinde bile -ki bu da ayn bir tar-
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• Munhasir bir sozle�menin, (munhasirhk a<;1smdan) 5 seneden
daha uzun sure baglay1C1 olacak �ekilde kaleme almmas1 halinde soz
le�menin ilgili hukmu grup muafiyeti kapsam1 d1�mdadir. Bunun an
lam1 �udur: Sozle�menin munhasirhk hukmu, 4054 say1h Kanun'un
4'uncu maddesindeki yasak kapsammdan ve boylece de hukuka ay
kmhktan kurtulamam1�hr. Hukuka aykmhgm ge<;ersizlik uzerindeki
etkisi a<;1smdan ise medeni hukuk ilkeleri uygulama alam bulur ve bu
konuda da Kurul'un hi<;bir yetkisi yoktur. Bu manada 2002/2 say1h
Teblig'in a<;1klanmasma dair K1lavuz'un 35 ve 36. paragraflarmda yer
alan a<;1klamalar, mahkemeler a<;1smdan baglay1C1 degildir. Mahke
me, suresi 5 seneden daha uzun bir munhasir sozle�meyi, bu huk
mun anla�manm diger hukumlerinden aynlmasmm mumkiin olma
mas1 veya taraflarm subjektif iradelerinin a<;1k<;a aksi yonde olmas1
gibi hallerde, tamamen ge<;ersiz kabul edebilir. Fakat itiraf etmek ge
rekir ki, K1lavuz'un ongordugii pratik ve <;ogu kez de menfaatler den
gesine uygun gorunen <;ozum tarzmm, mahkemeler tarafmdan be
nimsenmesi olas1hg1 yuksektir.
• Bir sozle�menin ancak azami hadden daha fazla mi.inhasirhk
i<;erecek �ekilde fiilen uygulanm1� olmas1 halinde mi.inhasirhk kayd1nm hukuka aykm olacagmm kabul edilmesi, azami haddin uzerinde
si.ire i<;eren mi.inhasir bir sozle�menin ba�lang1<;ta hukuka aykm ol
dugunun tespit edilemeyecegi anlamma gelmektedir. Bu da taraflarm
en azmdan ba�lang1<;ta sure a<;1 smdan 1'eblig'e uygun sozle§me hazir-

tl§ma konusudur-) azami hadde indirme ilkesinin Kutul tebliglerindeki azami
hadleri a§an anla§malara kuralla§tmlm1§ mutlakhkla uygulanmas1 gerektigi soy
lenemez. Buna kar§m, somut bir olayda, ortaya i;:1kan tiyu§mazhk i.izerine 6niine
boyle bir ge�ersizlik meselesi gelen hakimin, MK m.2 hiikmii �er�evesinde ve
somut olaym ko§ullan nedeniyle, somut sozle§menin tebligdeki azami haddi
a§an ve hakkmdaki bireysel muafiyet talebi de Kurul' ea reddedilmi§ olan bir
hiikmiinii, grup muafiyeti tebligindeki azami had �er�evesinde ayakta tutma,
sozkonusu kaydm sadece bu haddi a§an k1smm1 ge�ersiz sayma ve "bu durum
bilinseydi sozle§me yap1Imazd1" §eklindeki bir savunmay1 da dikkate almama
yetkisine sahip oldugu kabul edilebilir." (bkz. GURZUMAR Osman Bera t, 4054
Say1h Rekabetin Korunmas1 Hakkmda Kanun'un 4. Maddesine Aykm S6zle§me
lerin Tabi Oldugu Ge�ersizlik Rejimi, Rekabet Dergisi, S. 12, Ekim-Arahk 2002,
Rekabet Kurumu Yaym1, Ankara, s. 67, dpn.203).
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lama hususundaki giidi.ilerini olumsuz etkileyecektir. Dolay1s1yla
K1lavuz' daki yakla§1m ama<;lamyorsa, Teblig hi.ikiimlerinin yeniden
kaleme almmas1 ve 5 seneden daha fazla siire i<;in akdedilen mi.inha
sir sozle§melerin, 5 seneden sonra da uygulanmaya devam etmeleri
halinde grup muafiyetinden yararlanmayacaklan Teblig'e a<;1k<;a ya
z1lmahdir. Ancak bunun ozellikle mahkeme uygulamasmda ortaya
<;1karacag1 sorunlar ve belirsizlikler yi.iziinden yerinde bir tercih ola
cag1 kanaatinde degiliz.
Sonui;
Yukanda a<;1klad1g1m1z ko§ullar <;er<;evesinde ve Rapor' daki bilgi
lerden hareketle uygulamada ger<;ekle§tigini varsayd1gnmz ol gu lara
bagh olarak, a§ag1daki sonu<;lara ula;,mI§ bulunuyoruz:
• intifa hakk1 ve i§letme/bayilik sozle§meleri bir biiti.in olarak (bir
birle�ik sozle�me gibi) tatbik edilmekte ve rekabet hukuku a<;1smdan
onem ta§1yan ekonomik ili§ki bu sozle§melerin birle§mesinden olu§
maktadir.
• Piyasadaki etkileri <;er<;evesinde (giri§ engeli yaratmasma bagh
olarak) bu ekonomik ili§ki 4. maddeye aykm goriiliirse, tabiahyla re
kabet hukuku yaptmmlanmn uy gu lanmas1 soz konusu olacak ve re
kabet hukukunun ozel hukuka mi.idahalesinden bahsedilecektir.
• Esasen bu rekabet hukuku uygulamas1 a<;1smdan olagan bir du
rumdur, zira rekabet hukuku yaptmmlan her zaman ozel hukuk ili§
kilerini konu almaktadir.
• Bu <;er<;evede gerek intifa hakk1 si.1 zle§mesinin, gerekse i§letme/
bayilik sozle§mesinin ge<;ersizligi soz konusu olacak ve bu noktada
meden1 hukuk ilkeleri aynen uygularna alarn bulacakhr. Buradaki
yegane ozellik ise, intifa hakk1 sozle§mesinin hi.iki.imsi.iz olmas1 ne
deniyle sebebe baghhk ilkesi geregince ge<;ersiz olan intifa hakkmm
(yolsuz tescilin) terkin edilmesinde soz konusu olacakhr.
• Kural olarak intifa hakk1 sahibi (dag1hm §irketi, saglay1c1) terki
ni talep etmezse, bunun diizeltilmesi i<;in malik (i§letmeci/bayi) tashih
davas1 a<;acak ve hakimin hi.ikmi.i ile kay1t dilzeltilebilecektir. Bu nok
tada Rekabet Kurumu'nun <lava a<;ma yetkisi yoktur.
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• Diger taraftan 4054 say1h Kanun'un 9/1. maddesi c;erc;evesinde
Kurul'un intifa hakk1 sahibini terkin talebi yapmaya zorlayan bir ka
rar almas1 miimkiin goziikmektedir. Aym maddenin bayiyi de tapu
kiitiigiiniin diizeltilmesi davas1 ac;maya zorlamak ic;in kullamlabile
cegi olas1hg1 da goz ard1 edilmemelidir.
• Sozle�melerin gec;ersizligi ac;1smdan uygulamada tarh�ma ya
ratmas1 muhtemel bir durum ise, sozle�melerin tiimiiyle mi yoksa
k1smen mi gec;ersiz kilmacag1dir. K1smi gec;ersizligin uygulanmas1
halinde, burada daha ziyade siire ve/veya (birle�ik sozle�menin par
c;as1 olarak) intifa sozle�mesi ac;1smdan bir gec;ersizligin soz konusu
olmas1 muhtemel goziikmektedir. Diger taraftan bu sorun Kurul de
gil, adli mahkemeler tarafmdan c;oziimlenecektir.
• Petrol Piyasas1 Kanunu'nun 8. maddesinin varhgma ragmen,
4054 say1h Kanun'un 4. maddesi, yukanda yaphg1m1z degerlendir
meler ve ac;1klad1g1m1z �artlar c;erc;evesinde miinhasirhk ac;1smdan
uygulama alam bulacaktu. Bu saptamam1zm temel gerekc;esi ise, re
kabet hukukunun tatbik edilmesinin, Petrol Piyasas1 Kanunu'nun il
gili hiikmii ile giidiilen amaca aykm olmamas1 ve Petrol Piyasas1 Ka
nunu'nun amlan hiikmiindeki miinhasirhk kayd1 koyma zorunlulu
guyla izlenen amaca rekabet hissedilir olc;iide ihlal edilmeden de ula
�1labilmesinin miimkiin olmas1dir. Bu anlamda Petrol Piyasas1 Kanu
nu m.8 hiikmiiniin, pratik uyu�um c;erc;evesinde, 4054 say1h Ka
nun' da korunan menfaatleri ihlal etmeyen miinhasirhk kay1tlanm zo
runlu g9rdiigii �eklinde yorumlanmas1 miimki.indiir. Kurul'un akar
yak1t sektoriinde akdedilen dag1hm anla�malarmdaki miinhasirhk
kay1tlanm incelerken nasil bir metod izleyecegi, c;1kanlacak bir K1la
vuzla te�ebbiislere ve kamuya duyurulabilir.
• Uygulamada akaryak1t dag1hm anla�malarmda fiilen c;ok uzun
bir siire ic;in taraflarca kabul edilen mi.inhasirhk kay1tlan, bireysel
muafiyet almad1klan siirece 4054 say1h Kanun'un m.4 hiikmiindeki
yasak kapsammda ve boylece de hukuka aykm olacaklardu (siirenin
uzunlugundan ise, ornegin, 5 y1ldan fazla kay1tlar ic;in soz edilebile
cek; ancak fikrimizce boyle azami bir si.irenin Rekabet Kurulu tara
fmdan arhk bir grup muafiyeti kriteri degil, olsa olsa bir menfi tespit
kriteri olarak uygulanmas1 gerekecektir). Hukuka aykmhk ise, bu
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kay1tlar nedeniyle qgili te�ebbi.islere Kurul tarafmdan idari yaptmm
uygulanmas1 ve ozel hukuk ac;1smdan Kurul'un her cihetten yetkisi
d1�mda kalan gec;ersizlik sonucunu doguracakhr. 2002/2 say1h Teb
lig' e ili�kin K1lavuz'da yer alan ve yukanda amlm1� olan 36 nolu ac;1k
lama, fikrimizce mahkemeler ac;1smdan baglay1C1 degildir.

