
Kınık Maden Suları AŞ Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 

sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması 

Rekabet Kurulunun 24.02.2022 tarihli ve 22-10/140-M sayılı kararı ile Beypazarı İçecek 
Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden 
Suları AŞ’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik 
olarak yürütülen soruşturma kapsamında; Kurulun 07.04.2022 tarihli ve 22-16/259-MUA 
sayılı ara kararı çerçevesinde Kınık Maden Suları AŞ tarafından gönderilen ve 08.04.2022 
tarih ve 27009 sayı ile süresi içerisinde Kurum kayıtlarına giren uzlaşma metninde ihlalin 
varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve 
tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup 

  
1. Kınık Maden Suları AŞ’nin rakip teşebbüsle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat 

değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunularak fiyat tespit etmek ve 
dolayısıyla kartel kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, 

 
2. Bu doğrultuda anılan teşebbüse aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti 

Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 
Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 
2020 yılı gayrisafi geliri üzerinden takdiren 2.322.328,75-TL idari para cezası 
uygulanmasına, 

 
3. Kınık Maden Suları AŞ’nin gerekli şartları sağlaması sebebiyle, teşebbüse verilecek 

cezada, Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 
%35 indirim uygulanmasına, 

 
4. 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve Uzlaşma Yönetmeliği’nin 4. 

maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari 
para cezasında %25 oranında indirim uygulanmasına, 

 
5. Bu kapsamda aktif işbirliği ve uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2020 yılı gayrisafi 

gelirleri üzerinden takdiren 928.931,50-TL tutarında idari para cezası verilmesine 
 
6. Böylece Rekabet Kurulunun 24.02.2022 tarih ve 22-10/140-M sayılı kararı uyarınca 4054 

sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin 
tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın Kınık Maden Suları AŞ bakımından 
uzlaşma ile sonlandırılmasına  

  
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu 
açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret 

AŞ Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması 

 

Rekabet Kurulunun 24.02.2021 tarihli ve 22-10/140-M sayılı kararı ile açılan soruşturma 
kapsamında; Kurulun 29.04.2022 tarihli ve 22-20/336-MUA ara kararı çerçevesinde Beypazarı 
İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 
gönderilen ve 13.05.2022 tarih ve 27971 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal eden uzlaşma 
metninde uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs 
tarafından açıkça kabul edilmiş olup 

 
1. Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 

rakip teşebbüsle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı 
fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunarak fiyat tespit etmek ve dolayısıyla kartel kurmak 
suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, 

 
2. Bu doğrultuda anılan teşebbüse aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti 

Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması 
Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 
2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 21.885.323,28 -TL idari para cezası 
uygulanmasına, 

 
3. Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 

gerekli şartları sağlaması sebebiyle, teşebbüse verilecek cezada, “Kartellerin Ortaya 
Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi uyarınca %30 indirim uygulanmasına, 

 
4. 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve Uzlaşma Yönetmeliği’nin 4. 

maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari 
para cezasında %25 oranında indirim uygulanmasına, 

 
5. Bu kapsamda aktif işbirliği ve uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri 

üzerinden nihai olarak takdiren 9.848.395,48-TL tutarında idari para cezası verilmesine, 
 
6. Böylece Rekabet Kurulunun 24.02.2021 tarihli ve 22-10/140-M sayılı kararı uyarınca yürütülen 

soruşturmanın Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve 
Ticaret AŞ bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına  
  

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık 
olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

 

 


