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Sayın TORLAK,

TÜSİAD olarak Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti
Tebliği’nin gerek ülkemiz rekabet mevzuatında gerekse de AB rekabet mevzuatında
önemli gelişmeler göz önünde bulundurularak güncellenmesi çalışmasını memnuniyetle
karşılamaktayız. Görüşe sunulan Taslak Tebliğ’in Avrupa Birliği’ndeki 1217/2010 sayılı
Komisyon Tüzüğü’ne paralel düzenlemeler içerdiği görülmekte ve bu yaklaşımın Türk
rekabet hukukunun Avrupa Birliği rekabet hukuku ile uyumlaştırılması açısından isabetli
olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Taslak Tebliğ’de önem arz ettiğine inandığımız
bazı hususlara ilişkin görüşlerimiz aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
Taslak Tebliğ’de, ilgili pazar, potansiyel ve fiili rakip kavramlarının daha net
tanımlanması ve faydalanma anlamında uzmanlaşma kavramının daha açık bir şekilde
ifade edilmesi uygun olacaktır.
Bunun yanı sıra, AB’de izin verilen kullanım alanı sınırlamaları ile yeni ürünler için pasif
satış sınırlamalarına yeni Tebliğ’de de açıkça izin verilmesi önerilmektedir.
Taslak Tebliğ’de teşebbüslerin ortak Ar-Ge çalışmalarının grup muafiyetinden
yararlanması için öngörülen pazar payı eşiklerinin ve muafiyet süresinin aynen
korunduğu görülmektedir. Gerek süre gerekse pazar payı eşiklerinin gözden geçirilerek
kaldırılması veya rekabeti önemli ölçüde kısıtlamayan ortak Ar-Ge çalışmalarını teşvik
edecek şekilde revize edilmesi önerilmektedir. Teşebbüslerin rekabeti kısıtlamayan ArGe çalışmalarının teşviki açısından yukarıdaki tekliflere ilave olarak, rakip olmayan
teşebbüsler arasındaki Ar-Ge anlaşmalarının genel olarak rekabeti ihlal etmesinin
beklenmediği hususunun açıkça belirtilmesi önerilmektedir. Pazar payı eşiklerinin
kaldırılması önerisi kabul edilmediği takdirde, münhasır dağıtım hakkı verilen durumlar
için öngörülen ikinci eşik olan %20 eşiğinin kaldırılması ve 10. maddedeki eşik aşımına
ilişkin düzenlemelerin pazar payı eşiği aşıldığında Tebliğ’in 2 yıl daha uygulanması
şeklinde tek bir düzenleme ile birleştirilmesi teklif edilmektedir.
Son olarak, yeni Tebliğ’e uyum yükümlülüğü getirilecekse en az 2 yıllık bir geçiş süreci
tanınması ve Tebliğ’in karışıklığa yol açan veya anlaşılmayan maddelerinin 1217/2010

sayılı Komisyon Tüzüğü sistematiğine paralel düzenlenmesinin ve net olmayan bazı
hususların açıklığa kavuşturulmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Yukarıda yer verdiğimiz hususları ve Taslak Tebliğ’e ilişkin diğer önem verdiğimiz
konuları içeren detaylı TÜSİAD Görüşü ekte dikkatinize sunulmaktadır.
Saygılarımla,
(Orijinali imzalıdır.)
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