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ÖZ 
Dijital pazarların yaygınlaşarak tüketicilerin alışveriş yöntemleri-

nin değişmesiyle birlikte, rekabet kurallarına aykırılık teşkil edebilecek 
yeni davranışların ortaya çıktığı ve mevcut rekabet hukuku ihlallerinde 
de değişimler olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda En Çok Kayrılan 
Müşteri Koşulu içeren sözleşmelerin, Avrupa’daki rekabet otoriteleri 
tarafından soruşturulmasını takiben başlayan hukuksal tartışmalar, dijital 
pazarların seçici dağıtım anlaşmalarının işleyişi üzerindeki etkisinin re-
kabet hukuku açısından nasıl olduğu noktasında da şiddetlenmiştir. 
Özellikle, seçici dağıtım anlaşmaları özelinde dijital platformlar üzerin-
den yapılacak satışlara getirilecek yasaklamaların, rekabet kuralları kap-
samındaki meşruluğu tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada, Avrupa 
Birli ği Adalet Divanı’nın seçici dağıtım anlaşmaları kapsamında üçüncü 
kişi online platformlara ilişkin sınırlamalar çerçevesinde karara bağladığı 
Coty kararı ile üçüncü kişi online platform sınırlamaları, rekabet kuralla-
rı çerçevesinde değerlendirilmiş; özellikle, söz konusu kararın, üçüncü 
kişi online platformlar üzerinden satışa ilişkin yasaklamaların yalnızca 
belirli nitelikleri haiz ürünler kapsamında meşru hale geleceği şeklinde 
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yorumlanıp yorumlanamayacağı hususu, AB mevzuatı ve yerleşik mah-
keme içtihatları ışığında, tartışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise 
gerek tüketici gerek ise üretici ve dağıtıcıların menfaatleri açısından söz 
konusu yasaklamaların ne şekilde ele alınması gereğine ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunulmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: Seçici Dağıtım Anlaşmaları, Online Plat-

formlar, Coty, Pierre Fabre, Lüks Ürünler, Dikey Kısıtlama, Amazon, 
Internet Satışları 

 
ABSTRACT 
With the proliferation of digital markets and the changes in con-

sumers’ shopping methods, it is observed that new type of conducts that 
may violate competition rules have emerged and that there have been 
also certain alterations in the existing competition law infringements. In 
this regard, legal debates that began following the investigations of ag-
reements that include Most Favored Nation Clauses by the European 
competition authorities were exacerbated with respect to the effect of 
digital markets have on the functioning of selective distribution agree-
ments. In particular, in the context of selective distribution agreements, 
the legitimacy of the prohibition of sales made through digital platforms 
in terms of competition rules has been the subject of such debates. In this 
study, the third-party online platform restrictions and the Coty judgment 
of the Court of Justice of the European Union on the basis of restrictions 
on third party online platforms under the selective distribution agree-
ments were evaluated within the framework of competition rules. Speci-
fically, in the light of EU legislation and established case law, it has 
been discussed that whether the said judgment can be interpreted as me-
aning prohibitions of sales made through third-party online platforms 
can be legitimate only for products with certain qualifications. Regar-
ding the conclusion of this study, assessments have been made on how to 
deal with such prohibitions considering the interests of both consumers, 
manufacturers and distributors.  

 
Keywords: Selective Distribution Agreements, Online Platforms, 

Coty, Pierre Fabre, Luxury Products, Vertical Restraints, Amazon, On-
line Sales, Geo-blocking 
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1. GİRİŞ 
İnternet üzerinden satışa sunulan ürün ve hizmetlerin geleneksel 

pazarlardan yapılan alışverişe kıyasla daha cazip hale gelmesiyle birlik-
te, elektronik ticaretin merkezi olan ve online seyahat, pazar alanları, 
arama motorları, iletişim hizmetleri ve ödeme sistemleri gibi oldukça 
zengin faaliyetleri kapsayan dijital platformların1 piyasaları git gide ele 
geçirmeye başladığı görülmektedir. 

Dijital pazarların hızla yaygınlaşmasıyla birlikte de rekabet kural-
larına aykırılık teşkil edebilecek yeni davranışların ortaya çıkması ve 
mevcut bazı rekabet kurallarına aykırılıkların da şekil değiştirmesi kaçı-
nılmaz hale gelmiştir. Örneğin, kısmen yeni bir dikey kısıtlama olarak 
kabul edilen “En Çok Kayrılan Müşteri Koşulu”  2 (“EKM koşulu”)’nun 
dijital platformlardaki uygulamasının Avrupa’daki rekabet otoriteleri 
tarafından soruşturulmaya başlanması ile birlikte, Booking.com B.V. 
(“Booking.com”) ve Expedia, Inc. gibi online seyahat ve otel rezervas-
yon platformları, oteller ile yaptıkları ve söz konusu EKM koşulunu içe-
ren sözleşmelerini değiştirmek zorunda kalmıştır.3 EKM koşulunun Türk 
rekabet kuralları açısından yansıması ise hem Booking.com4 hem de 

                                                 
1 Makalede “dijital platform”, “dijital pazar” veya “online platform” ifadeleri birbirl-

erinin yerine kullanılacaktır. 
2 Söz konusu şarta ilişkin detaylı analiz ve tartışmalar için bkz. P. Akman (2016), “A 

Competition Law Assessment of Platform Most-Favoured-Customer Clauses”, 12(4) 
Journal of Competition Law & Economics, 781-833, s.784-785; A. Boik ve K. S. 
Corts, “The Effects of Platform MFNs on Competition and Entry” 59 Journal of Law 
and Economics (2016) 105-134, s. 108.  

3 İtalyan, Fransız ve İsveç Rekabet Otoriteleri’nin konuya ilişkin kararları için sırasıyla 
bkz. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Decision n.25422 of 21 April 
2015 Case I779, Autorité de la concurrence Decision 15-D-06 of 21 April 2015 ve 
Konkurransverket Decision Dnr. 596/2013 of 15/4-15 (Resmi olmayan İngilizce tercüme), 
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/english/news/13_596_bookingdotcom_
eng.pdf. Ayrıca İtalyan Rekabet Otoritesi ve Alman Rekabet Otoritesi’nin konuya 
ili şkin basın açıklamaları için sırasıyla bkz. “Commitments offered by Booking.com 
Closed the Investigation in Italy, France and Sweden”, Erişim Tarihi 2 Ocak 2018: 
http://www.agcm.it/en/newsroom/press-releases/2207-commitments-offeresd-by-
bookingcom-closed-the-investigation-in-italy-france-and-sweden.html,; “Narrow 
‘best price’ clauses of Booking.com also anticompetitive”, Erişim Tarihi 2 Ocak 
2018: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/ 
2015/23_12_2015_Booking.com.html. 

4 05.01.2017 tarih ve 17-01/12-4 sayılı Rekabet Kurulu Kararı. 
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Yemeksepeti.com5 kararlarında görülmüştür. Avrupa Komisyonu (“Ko-
misyon”) ise, Avrupa’da pek çok rekabet otoritesi tarafından soruşturu-
lan online seyahat platformlarının EKM koşulu uygulamalarına sessiz 
kalmayı tercih ederken, Amazon.com, Inc. (“Amazon”)’in e-kitap dağı-
tıcıları ile olan sözleşmelerinde uyguladığı söz konusu koşulu soruştur-
ma yoluna giderek, 4 Mayıs 2017 tarihinde Amazon tarafından sunulan 
taahhütleri kabul etmiştir.6 Bu kararın ardından Komisyon, Google 
Inc.(“Google”)’in karşılaştırmalı alışveriş pazarında tüketicilere sunduğu 
ücretsiz arama ve karşılaştırma hizmetiyle ilgili olarak, genel internet 
arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanmak sure-
tiyle rakip ürünlere kıyasla kendi ürün reklamlarına avantaj sağladığı 
gerekçesiyle, Google’a 2,4 milyar Euro tutarında para cezası vermiştir.7 

Online platformlar birçok açıdan gerek online seyahat platformları 
gerek ise Amazon veya E-bay gibi online alışveriş platformları/online 
pazar yerleri ile tüketicilerin alışveriş tercih ve yöntemlerini neredeyse 
kökünden değiştirerek, sınır ötesi ticaretin geleceğini temsil etmektedir. 
Dolayısıyla, söz konusu pazarlardaki artan rekabetçi endişeleri ele alma-
ya yönelik yaklaşımların da bu değişime ayak uydurması, yalnızca gün-
demdeki rekabet ihlalleri kapsamında değil, aynı zamanda bir bütün ola-
rak e-ticaretin dünya üzerindeki gelişimi ile de ilgili hale gelmektedir. 
Geleneksel rekabet kuralları değerlendirmelerinin, görülmemiş bir hızla 
yaygınlaşan ve gelişen dijital pazarların kendine özgü özelliklerini göz 
önüne almaksızın yaklaşabilme ihtimali sebebiyle dijital pazarlardaki 
aktörlerin faaliyetlerine ciddi zararlar doğurma potansiyeline sahip ola-
caktır. Nitekim bunun en yakın tarihli örneği Booking.com’un, aynı re-

                                                 
5 09.06.2016 tarih ve 16-20/347-156 sayılı Rekabet Kurulu Kararı. 
6 Commission Decision of 4 May 2017 relating to a proceeding under Article 102 of 

the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and Article 54 of the 
EEA Agreement Case AT.40153 – E-book MFNs and related matters. Bu konuda ay-
rıca Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan basın açıklaması için bkz. “Com-
mission accepts commitments from Amazon on e-books”, Erişim Tarihi 2 Ocak 
2018: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1223_en.htm. 

7 Commission Decision of 27 June 2017 relating to proceedings under Article 102 of 
the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the Agree-
ment on the European Economic Area (AT.39740- Google Search (Shopping)). 
Avrupa Komisyonu’nun konuya ilişkin basın açıklaması için ayrıca bkz. “Commission 
fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal 
advantage to own comparison shopping service”, Erişim Tarihi 2 Ocak 2018: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1785_en.htm,  
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kabet kuralının Avrupa’daki farklı rekabet hukuku otoriteleri tarafından 
farklı şekilde değerlendirilmesi sonucunda, birbirinden tutarsız hukuksal 
sonuçlarla karşılaşması olmuştur.8 

Nitekim, online platformlar tarafından sıklıkla uygulamaya konu-
lan ve yukarıda değinilen EKM koşulunun, karmaşık yapısı ve yoğun-
lukla uygulandığı çok taraflı pazarların da özellikleri göz önüne alındı-
ğında, rekabet otoriteleri tarafından birbirinden farklı ele alınmak sure-
tiyle, pek çok hukuksal tartışmaya sebep olduğu görülmektedir.9 EKM 
koşulu, bugüne kadar gerek doktrin gerek ise uygulamada dikey kısıtla-
ma olarak değerlendirildiği halde, yeniden satış fiyatının belirlenmesinde 
görüldüğü gibi, hem üst hem de alt pazar açısından yatay seviyede reka-
bet ihlaline sebep olduğu iddia edilmiştir. Özellikle rekabet otoriteleri 
tarafından söz konusu bu koşulun online otel rezervasyon platformları 
tarafından oteller ile yapılan sözleşmelerde uygulanmasına ilişkin olarak 
verilen çelişkili kararlar ve bunların sebep olabileceği hukuksal güven-
sizlik endişesi, Komisyon’un Mayıs 2017’de yayınlanan ve Avrupa Bir-
liği (“AB”) özelinde yaygınlaşan elektronik ticaret ve bu kapsamdaki 
rekabet ihlallerine odaklanan E-ticaret Sektör Araştırması Raporu10 (“E-
ticaret Raporu” veya “Rapor”)’nda ele alınmıştır. 

E-ticaret Raporu’nun odaklandığı ana rekabet endişelerinden bir 
diğeri ise seçici dağıtım anlaşmaları olmuştur. Bu kapsamda Komisyon, 
özellikle dijital pazarların yaygınlaşmasının seçici dağıtım anlaşmaları-
nın işleyişine olan etkisini inceleyerek, sağlayıcıların, yetkili dağıtıcıla-
rına dayattığı sınırlamalar üzerinde durmuştur. Sonuç olarak, Rapor’da 

                                                 
8 Bu konuda İtalya, Fransa ve İsveç’in kararı karşısında farklı bir görüş benimseyen 

Alman Rekabet Otoritesi’nin kararı için bkz. Booking.com, Bundeskartellamt B 9-
121/13, 22 December 2015: 
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Kar
tellverbot/B9-121-13.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Resmi Olmayan Tercüme). 

9 Söz konusu tartışmalar için bkz. Akman, 12(4) JCLE (2016), s. 781-833; A. Fletcher 
ve M. Hviid (2014), “Retail Price MFNs: Are they RMP ’at its worst’?” ESRC Cen-
tre for Competition Policy University of East Anglia s. 1-32; D. Zimmer ve M. 
Blaschczok (2014), “Most-favoured-customer clauses and two-sided platforms” 5(4) 
JECLAP s. 187-195. 

10 European Commission, Final report on the E-Commerce Sector Inquiry,10.05.2017, 
SWD (2017) 154 final, para. 29 vd., Erişim Tarihi 5 Ocak 2018: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_en.pdf.  



Lüks Ürünlerimin Amazon’da Satılmasını Engelleyebilir miyim? 
(Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Coty Kararı Temelinde Bir Değerlendirme) 

FSHD - Cilt: 14/Sayı: 54/Yıl: 2018, s. 337-364 

342

yer alan bulguların 330/2010 sayılı Grup Muafiyet Tüzüğü11 (“330/2010 
sayılı Tüzük” veya “Tüzük”)’nde düzenlenen seçici dağıtım anlaşmala-
rına ilişkin hükümler üzerinde bir değişiklik yapılmasını gerektirmediği, 
fakat bununla birlikte seçici dağıtım anlaşmalarının rekabetçi kaygılara 
yol açabilecek bazı dikey sınırlamaların uygulanmasını ve izlenmesini 
kolaylaştırabileceği belirtilmiştir.12 

E-ticaretin hızlı gelişiminin sağlayıcıların dağıtım stratejileri üze-
rindeki etkisi, seçici dağıtım anlaşmaları özelinde, internet üzerinden 
yapılacak satışların sınırlanmasının sağlayabileceği tüketici refahını art-
tırıcı etkilerin, söz konusu sınırlamaların sebep olabileceği rekabet ihlal-
lerini dengeleyip dengelemediği noktasında önem kazanmaktadır. Özel-
likle online platformlar üzerinden yapılan satışlar sebebiyle sağlayıcıla-
rın, dağıtıcıların ve tüketicilerin çıkarlarının birbiriyle çelişmesi söz ko-
nusu olabilmektedir. Bu da online platformlar üzerinden yapılacak satış-
lara getirilecek genel veya kısmi yasaklamaların rekabet kuralları kap-
samındaki meşruluğunun rekabet otoriteleri ve mahkemeler tarafından 
değerlendirmeye alınmasına sebep olmuştur. Özellikle Avrupa Birliği 
Adalet Divanı (“Adalet Divanı” veya “Divan”)’nın seçici dağıtım an-
laşmaları kapsamında üçüncü kişi online platformlara ilişkin sınırlamalar 
çerçevesinde karara bağladığı Coty Kararı13 ile söz konusu üçüncü kişi 
online platform sınırlamaları rekabet düzenlemeleri çerçevesinde değer-
lendirilecektir. 

Bu doğrultuda öncelikli olarak, AB mevzuatı ve yerleşik mahkeme 
içtihatları kapsamında seçici dağıtım anlaşmalarının nasıl değerlendiril-
diği, E-Ticaret Raporu bulguları ve Avrupa Birliği Rekabet Genel Mü-
dürlüğü’nün (“Rekabet Genel Müdürlüğü”) Coty Kararı’nından sonra 
online platformlara ilişkin kısıtlamalar özelinde görüşünü açıkladığı Re-
kabet Politika Notu14 (“Politika Notu”) da dikkate alınarak incelenecek, 

                                                 
11 Commission Regulation 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 

101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of verti-
cal agreements and concerted practices, Official Journal L 102. 

12 E-ticaret Raporu para. 25.  
13 Case C-230/16, Coty Germany GmbH v. Parfümerie Akzente Gmbh EU:C:2017:941 

(“Coty Kararı”). 
14 Competition Directorate-General of the European Commission, “Competition Policy 

Brief” 04.04.2018,  
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2018/kdak18001enn.pdf, Erişim 
Tarihi 2 Mayıs 2018.  
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mevcut değerlendirmelerin hızla büyüyen dijital pazarlar ile olan ilişkisi 
tartışılacaktır. 

 
2. SEÇİCİ DAĞITIM ANLA ŞMALARI 
2.1 AB Mevzuatında Seçici Dağıtım Anlaşmaları 
330/2010 sayılı Tüzük ve 330/2010 sayılı Grup Muafiyet Tüzü-

ğü’ne Dair Kılavuz15 (“AB Kılavuzu”) çerçevesinde, dikey anlaşmanın 
tarafı olan teşebbüslerden her birinin ilgili pazarda sahip oldukları pazar 
payının %30’u aşmaması halinde, söz konusu anlaşmanın (ağır sınırla-
malar içermemesi kaydıyla), Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Anlaşma 
(“AB İDA”)’nın 101 (3) Maddesi kapsamında bireysel muafiyet koşulla-
rını karşıladığından hareketle, 330/2010 sayılı Tüzük çerçevesinde grup 
muafiyetinden yararlanabileceği düzenlenmiştir.16 Ancak amaç yönün-
den rekabeti kısıtlayıcı (by object) olduğu kabul edilen ağır sınırlamalar 
için, bu genel varsayım geçerli olmamaktadır. Şöyle ki, bir kısıtlamanın 
ağır sınırlama olarak sınıflandırılması hukuka aykırılığın güçlü bir gös-
tergesi olmakla beraber, Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Anlaşma 
(“AB İDA”) Madde 101 (1)’in otomatikman ihlal edildiği anlamına gel-
memekte, ancak yapılacak değerlendirmede (rule of reason) önemli bir 
gösterge teşkil etmektedir. 

Aynı doğrultuda, seçici dağıtım anlaşmaları da hem sağlayıcının 
hem de alıcının pazar paylarının her birinin %30'u geçmemesi halinde 
grup muafiyetinden yararlanabilmektedir. Bununla birlikte, ilgili ürünün 
seçici dağıtım anlaşması kapsamına girebilmesi için gerekli ölçütleri 
karşılamaması halinde, marka içi rekabette önemli derecede azalmayı 
dengeleyecek bir etkinlik artışının söz konusu olmadığının kabulüyle, 
muafiyetin geri alınması mümkün olabilmektedir. Bunun yanında ağır 
sınırlamaları belirleyen Tüzük’ün 4. Maddesi’nin (b) (iii) ve (c) bentleri, 
seçici dağıtım anlaşmaları özelinde özellikle önem taşımaktadır. Madde 
4 (b) (iii), seçici bir dağıtım anlaşmasının, münhasır bölgeler oluşturul-
ması veya münhasır müşteri tahsisiyle birleştirilmesi halinde, söz konusu 
anlaşmanın grup muafiyet kapsamı dışında kalacağını düzenlemektedir. 
                                                 
15 Commission Notice, Guidelines on Vertical Restraints, Official Journal C 130, 

19.05.2010. 
16 Tarafların pazar paylarının %30’un üzerinde olması halinde ise söz konusu dikey 

kısıtlamanın Madde 101 (3)’de belirtilen bireysel muafiyet şartlarını yerine getirdiği-
ne dair bir varsayım mevcut olmayıp, bireysel bir rekabet değerlendirmesine tabi tu-
tulmalarına engel teşkil eden bir durum bulunmamaktadır (AB Kılavuzu para. 23). 
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Sağlayıcının, ürünlerin, yetkili dağıtıcıları tarafından seçici dağıtım an-
laşmasının tarafı olmayan alıcılara satışını engellemesi ise mümkündür. 
Madde 4 (c) ise, sağlayıcının, yetkili dağıtıcılarının son kullanıcılara ya-
pacağı aktif veya pasif satışları engelleyemeyeceğini, aksi halde seçici 
dağıtım anlaşmalarının grup muafiyetinden yararlanamayacağını düzen-
lenmiş, aynı prensip AB Kılavuz düzenlemelerinde de tekrarlanmıştır. 

Mevzuat düzenlemeleri ile birlikte, Avrupa Mahkemeleri tarafın-
dan geliştirilen içtihatlar17 doğrultusunda da prensip olarak, ürünün veya 
markanın niteliklerinin seçici bir dağıtım ağının gerekliliğini haklı kıl-
ması takdirinde, seçici dağıtım anlaşmalarının ABİDA Madde 101(1)’in 
uygulanması kapsamına girmeyeceği ortaya konmuştur. Bu kapsamda, 
seçici dağıtım anlaşmalarının rekabet kuralları açısından meşruluğunun 
tartışıldığı Metro I Kararı ile belirlendiği üzere; söz konusu seçici dağı-
tım anlaşmasının yetkili dağıtıcılar için gerekli kıldığı niteliksel özellik-
ler, ayrımcı olmayan, bütün potansiyel dağıtıcılar için yeknesak ve oran-
tılı bir biçimde uygulanmalıdır.18 Söz konusu karar kapsamında Divan, 
seçici dağıtım anlaşmalarının, bu sisteme dâhil edilmeyen dağıtıcılara 
ticari olarak zarar verse dahi, genel olarak tüketici refahını arttırdığına, 
zira fiyat rekabeti haricinde müşteriye daha iyi hizmet sağlanması veya 
sunulan ürün yelpazesindeki çeşitlilik gibi tüketici refahına doğrudan 
etki eden unsurlar barındırdığına hükmetmiştir.19 Bu doğrultuda, seçici 
dağıtım anlaşmalarının, Madde 101(1) kapsamına girip girmediğine iliş-
kin bir rekabet değerlendirmesi yapılırken, Adalet Divanı’nın söz konu-
su karar kapsamında belirlemiş olduğu ve aşağıda yer verilen kriterler 
göz önüne alınmaya başlanmıştır: 

i. Ürününün kalitesinin korunması ve doğru kullanımının sağlan-
ması açısından gerekliliği, 

                                                 
17 Divan’ın seçici dağıtım anlaşmalarının hukuka uygunluğunu değerlendirirken göz 

önüne alınacak kriterleri belirlediği karar için bkz. Case 26/76 Metro SB-Großmärkte 
v. Commission [1977] ECR 1875 (“Metro I Kararı”). 

18 Adalet Divanı’nın Metro I kararı ile belirlemiş olduğu ölçütleri tekrarladığı kararı 
için bkz. Case C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cométique SAS v. Autorité de la con-
currence and others EU:C: 2011:649 para. 41 (“Pierre Fabre Kararı”); Metro I Kararı 
para. 20 (dn.17); G. Monti (2013), “Restraints on Selective Distribution Agreements” 
World Competition 36(4) 491–494 s. 491. 

19 Bkz. Metro I Kararı (dn.17). 
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ii.  Yetkili dağıtıcıya getirilen sınırlamaların ürünün kalitesinin ko-
runması ve doğru kullanımının sağlanması açısından uygun olması ve 
gereğinden fazla olmaması ve 

iii.  Yetkili dağıtıcıların seçiminde göz önüne alınan özelliklerin bü-
tün dağıtıcılar için ayrımcı olmayacak şekilde ve yeknesak olarak belir-
lenmesi.20 

Gerek mevzuat düzenlemeleri gerekse Metro I Kararı ile kabul 
edildiği üzere, lüks olarak nitelendirilen ürünlerin seçici bir dağıtım an-
laşmasını gerekli kılabileceği Avrupa mahkemeleri tarafından kabul 
edilmektedir. Yves Saint Laurent Parfums SA’nın lüks ürünlerine ilişkin 
olarak görülen bir davada, ilk derece mahkemesi lüks ürünlerin ve par-
fümlerin sahip olduğu “lüks imaj” veya “lüks aura”nın da seçici bir da-
ğıtım sistemini meşru kılabileceğine hükmetmiştir.21 Buna göre Mahke-
me, Metro I Kararı ile kabul edilen ölçütlerin lüks ürünler için de seçici 
dağıtım anlaşmasını gerekli kılabileceğine, zira söz konusu ürünlerin 
belli koşullara bağlı olmaksızın genelleştirilmi ş şekilde dağıtımının, tü-
keticilerin gözünde sahip oldukları benzer ürünlerden ayrılmalarını sağ-
layan lüks bir imaja zarar verebileceğini değerlendirmiştir.22 Özellikle 
lüks markalı ürünler söz konusu olduğunda, satış öncesi ve sonrasında 
uzman personelden alınacak tavsiye ve hizmetler, ürünlerin satışa sunul-
duğu ortamın genel ambiyansı ve ürünlerin fiyatının belirli bir meblağın 
altında olmaması gibi etkenlerin, tüketicinin tercihini etkilediği ve tüke-
ticinin söz konusu lüks markalı ürünü diğer ürünlerden ayırt edebilme-
sinde önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Bu bağlamda, lüks marka-
lı ürün sağlayıcılarının, söz konusu ürünlerin ayırt ediciliğini sağlamak 
ve korumak amacıyla, seçici dağıtım anlaşmalarını tercih etmeleri anlaşı-
labilir olmaktadır. 

Ancak bazı durumlarda, seçici dağıtım anlaşmasının sağladığı 
marka imajı ve itibarının korunması ve tüketiciye sunulan satış öncesi ve 
sonrası hizmetler gibi avantajların, birtakım rekabetçi risklere karşı den-
gelenmesi gerekliliği doğmaktadır. Seçici bir dağıtım sisteminden kay-
naklanan rekabetçi endişe ise marka içi rekabetin azalması olarak karşı-
mıza çıkabilmekle birlikte, markalar arası rekabetin yeterince güçlü ol-

                                                 
20 AB Kılavuzu para. 175 (dn.15); Metro I Kararı para. 20. (dn.17)  
21 Case T-19/92 Groupement d'achat Edouard Leclerc v Commission ECLI: EU: 

T:1996:190 (“Yves Saint Laurent Kararı”). 
22 Yves Saint Laurent Kararı para.120 (dn.21). 
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duğu hallerde ise bu sorun önemsiz kabul edilmektedir. Bu nedenle, di-
key sözleşmenin, farklı markalar arasındaki üst pazar rekabetini etkile-
mek için sınırlı bir kabiliyete sahip olması durumunda, rekabete olan 
olumlu etkilerinin rekabetçi riskleri aştığı konusunda genel bir kabulün 
bulunduğu varsayılmaktadır.23 

 
2.2 Seçici Dağıtım Anlaşmaları Kapsamında Internet Sa-

tışlarına İlişkin Sınırlamalar 
Internet ortamında yapılan satışların artışıyla orantılı olarak, 

330/2010 sayılı Tüzük ve buna ilişkin AB Kılavuz’unun internet satışla-
rına ilişkin rekabet sınırlamalarını yeterince kapsayıp kapsamadığı ve 
özellikle, üreticilerin seçici dağıtım anlaşmalarıyla online satışlar üze-
rinde öngördüğü kısıtlamaların ağır sınırlama kapsamına girip girmediği 
hususu tartışılmaya devam etmektedir. 

Bir taraftan Komisyon’un kurallarının internet satışlarına karşı aşı-
rı düzeyde korumacı olduğu ve bu korumanın sebebinin internet satışla-
rının seçici dağıtım anlaşmalarının dengesini ve işleyişini tehlikeye at-
ması olduğu iddia edilirken, diğer taraftan internet satışlarında kısıtla-
maya izin verilmemesi ve bu tür satışlara yönelik kısıtlamaların ağır sı-
nırlama olarak sınıflandırılması gerekliliği iddia edilmektedir.24 
330/2010 sayılı Tüzük ve AB Kılavuzu hükümleri, dikey kısıtlamalar 
konusunda, satışların internet üzerinden ya da geleneksel pazarlar aracı-
lığı ile yapılmasında bir ayrıma gitmemiş, üreticinin, dağıtıcının gele-
neksel pazarlar (brick and mortar) aracılığı ile yapacağı satışlara ilişkin 
getirebileceği kısıtlamaları, internet üzerinden yapacağı satışlara ilişkin 
olarak da getirebileceğini kabul etmiştir.25 

Ürünlerin internet üzerinden satışa sunulması, müşterilerin internet 
sayfası aracılığıyla dağıtıcıya kendilerinin ulaşabilmesi sebebiyle pasif 
satış olarak tanımlanmaktadır. Müşterilerin, otomatik olarak dağıtıcıdan 
bilgilendirme alması ve bu bilgilendirme sonucunda satışın gerçekleş-
mesi ile internet sayfasında farklı dil seçeneklerinin sunulması da pasif 

                                                 
23 P. Buccirossi (2015), “Vertical Restraints on E-Commerce and Selective Distribu-

tion” Journal of Competition Law and Economics 11(3) 747-773 s.749. 
24 J. Hederström ve L. Peeperkorn (2016), “Vertical Restraints in On-line Sales: Com-

ments on Some Recent Developments” Journal of European Competition Law and 
Practice 7(1) 10-23 s. 11. 

25 AB Kılavuzu para. 54.  
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satış niteliği taşımaktadırlar. Seçici dağıtım ağının üyesi olan dağıtıcının, 
son kullanıcılara yapacağı aktif veya pasif satışların sınırlanması ise, 
330/2010 sayılı Tüzük Madde 4 kapsamında ağır sınırlamalardan biri 
olarak kabul edilmektedir. Komisyon, dağıtıcıların daha fazla sayıda 
müşteriye ulaşmasının önüne geçebileceğinden hareketle, pasif satışlara 
ili şkin olarak ağır sınırlama sayılacak kısıtlamaları aşağıdaki şekilde sı-
ralamıştır: 

i. Yetkili dağıtıcının, diğer bir yetkili dağıtıcının münhasır bölge-
sinde bulunan müşterinin kendi internet sayfasına erişimini engellemesi 
veya müşteriyi diğer yetkili dağıtıcının veya üreticinin internet sayfasına 
yönlendirmesi, 

ii.  Yetkili dağıtıcının, müşterinin kredi kartı bilgilerinin dağıtıcının 
satış bölgesinde yer almayan bir adrese ait olması halinde, müşterinin 
internet üzerindeki işlemlerini sona erdirmesi, 

iii.  Yetkili dağıtıcının internet üzerinde yapacağı satışların oranının 
sınırlandırılması ve 

iv. Yetkili dağıtıcının, internet üzerinden satışa sunacağı ürünlerin, 
fiziki satış noktalarında satılacak ürünlere kıyasen daha yüksek fiyattan 
satılacağının kararlaştırılması.26 

Görüleceği üzere, seçici bir dağıtım sistemindeki yetkili dağıtıcıla-
rın internet üzerinden son kullanıcılara yapacakları satışların engellen-
mesi veya internet üzerinden yapılacak satışlara tamamen yasak getiril-
mesi ağır sınırlama kapsamına girmektedir. Ancak AB Kılavuz hüküm-
lerine göre, sağlayıcı, dağıtıcılarının bir veya birden fazla fiziki satış 
noktasına sahip olması şartını ileri sürebilmektedir.27 Buradan çıkan so-
nuç, üreticinin seçici dağıtım anlaşmasına yalnızca internet üzerinden 
satış yapan dağıtıcıları dâhil etmek istememesi halinde, böyle bir seçici 
dağıtım anlaşmasının 330/2010 sayılı Tüzük ve buna ilişkin Kılavuz hü-
kümleri doğrultusunda Madde 101(1)’in uygulanmasından muaf tu-
tulabileceğidir. Buna paralel olarak, fiziki satış noktaları da bulunan da-
ğıtıcıların internet üzerinden ürün satışına ilişkin olarak getirilecek mut-
lak bir yasak, ilgili Tüzük ve buna ilişkin Kılavuz hükümleri kapsamında 
muafiyetten yararlanamayacak, gerekli koşulları sağlaması halinde ancak 
bireysel muafiyet değerlendirmesine tabi tutulabilecektir. 28 

                                                 
26 AB Kılavuzu para. 51, 52. (dn. 15) 
27 A.g.e., para. 54. 
28 Bu hususa ilişkin olarak bkz. Pierre Fabre Kararı para. 59 (dn. 18). 
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2.3 Seçici Dağıtım Anlaşmaları ve Üçüncü Kişi Online Plat-
formlar Üzerinden Satış 

Online satış platformları, birbirine bağımlı iki müşteri grubunu bir 
araya getiren iki taraflı veya çok taraflı dijital pazarlar olarak tanımlan-
mıştır. Özünde, bu pazarların temel işlevi, iki ayrı müşteri grubunu, ör-
neğin satıcılar ve alıcıları ortak bir platformda buluşturarak, birbirlerin-
den haberdar olmalarına ve dolayısıyla etkileşime geçmelerine olanak 
sağlamaktır. 

İki taraflı pazarların yazımız kapsamında öne çıkan özelliklerinden 
biri, rekabetin yoğunluğunu etkileyebilecek olan ağ etkileri olmaktadır. 
Doğrudan ağ etkisi platformun büyüklüğü ile ilgili olup, bir müşterinin 
belirli bir platform aracılığı ile aldığı hizmetten sağladığı faydanın, söz 
konusu hizmeti satın aldığı platformun sahip olduğu kullanıcı sayısından 
etkileneceği kabulüne dayanmaktadır. Facebook örnek olarak alındığın-
da, Facebook'un kullanıcı tabanı ne kadar büyük olursa, daha fazla insa-
nın etkileşime girme ihtimalinin de aynı oranda yüksek olması sebebiyle, 
daha fazla potansiyel kullanıcı Facebook’u kullanmak isteyecektir. Diğer 
taraftan dolaylı ağ etkileri, platformun bir tarafında bulunan kullanıcı 
sayısının, platformun diğer tarafında bulunan kullanıcı sayısını etkileme-
si olarak ifade edilebilir. Özetle, platformun bir tarafındaki kullanıcılar, 
etkileşime geçebilecekleri kullanıcı sayısının ve de bu etkileşim sonu-
cunda söz konusu platformdan sağlamayı umdukları faydanın gerçek-
leşme ihtimalinin yüksek olması dolayısıyla, platformun diğer tarafında-
ki kullanıcı sayısındaki artıştan fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda, bir 
online platformun kullanıcı sayısı ne kadar fazla olursa, ürün çeşitlili ği 
de aynı oranda yüksek olabileceğinden, online platformların sağladığı 
ürün çeşitlili ğindeki bu artış, tüketicilerin kendileri için en uygun oldu-
ğunu düşündükleri ürünleri geniş bir ürün yelpazesi içinden seçme 
imkânı sağlayarak, bu anlamda tüketici refahını artırabilmektedir. 29 

Sağlayıcının bu tür platformlara yönelik ürün satışını kısıtlama 
motivasyonu ise farklı unsurlara dayanabilmektedir. Bu bağlamda üreti-
ciler açısından ortaya çıkabilecek endişelerden biri potansiyel müşterile-
rin, yetkili dağıtıcıların geleneksel satış mağazalarında sundukları satış 
öncesi hizmetlerden faydalanarak, ürünü daha düşük fiyata, internet ara-

                                                 
29 Evans ve Schmalensee, CPI (2007), J. Haucap ve T. Stühmeier (2015), “Competition 

and Antitrust in Internet Markets”, 199 DICE Discussion Paper. 
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cılığı ile satışa sunan dağıtıcıdan satın almayı tercih etmeleri durumunda 
ortaya çıkacak bedavacılık problemidir.30 

Bunun sonucu olarak ürünleri online platformlar üzerinden daha 
düşük fiyata satan dağıtıcılar, yetkili dağıtıcıların sunduğu hizmetlerden 
bir bedel ödemeksizin yararlanmış olmakta, böylelikle de yetkili dağıtı-
cının uzman satış personeli veya satış öncesi/sonrası hizmetlerini sun-
mak için yapmış olduğu yatırımları ileriye götürmek konusundaki teşviki 
azalmaktadır. Internet satışlarına ilişkin olarak getirilecek mutlak bir 
yasak ise, bedavacılık sorununu ele almak için uygun bir çözüm olarak 
nitelendirilmemektedir. Zira internet üzerinden yapılan satışlardan doğan 
bedavacılık sorunu yalnızca üçüncü kişi online platformlara ilişkin bir 
sorun olmayıp, genel olarak internet satışlarıyla ilgilidir. Buna göre, üre-
ticinin, ürününü arzu ettiği şekilde satışa sunabilmesi kapsamında, fiziki 
satış mağazalarında uzmanlardan tavsiye ve özel hizmetler verilmesi 
amacıyla yaptığı yatırımların, genel olarak internet satışları sebebiyle 
değil fakat yalnızca üçüncü kişi online platformlar üzerinden yapılacak 
satışlarla tehlikeye girdiğinin iddia edilmesi güç olacaktır. 

Ürünlerin online platformlar üzerinden satışına ilişkin olarak geti-
rilen sınırlamalar özelinde üreticilerin endişelerinden bir diğeri, ürünle-
rinin çok büyük ürün çeşitlili ğine sahip online platformlarda, kalite ve 
fiyat bakımından çeşitlilik gösteren diğer ürünler ile birlikte satışa su-
nulması ve bunun sonucu olarak da ürünlerin kalitesinin tüketici tarafın-
dan doğru şekilde algılanamaması olmuştur.31 Bu bağlamda, ürün fiyat-
larının da, özellikle lüks ürünler düşünüldüğünde, potansiyel müşterile-
rin markayı diğer markalardan ayırt edebilmesi ve marka imajını algıla-
masında önem kazandığı kabul edilmektedir. Ürünlerin belli bir mebla-
ğın üzerinde satışa sunulması, potansiyel müşteride söz konusu ürünlerin 
kaliteli olduğu algısının oluşmasında etkili olmaktadır. Dolayısıyla, 
ürünler internet üzerinde satışa sunulurken, fiziki satış noktalarına kıyas-
la daha düşük bir fiyatın belirlenmesi halinde, tüketicinin marka imajını 

                                                 
30 G. Accardo, “Vertical Antitrust Enforcement: Transatlantic Perspectives on Re-

strictions of Online Distribution under EU and U.S. Competition Laws” Stanford – 
Vienna Transatlantic Technology Law Forum (2012) s. 23.  

31 A. Galarza ve C. Gissler (2009), “Selective Distribution of Branded and Luxury Pro-
ducts and Conjucture of Online and Offline Commerce in the Light of the European 
Commission’s Revision of the Vertical Restraints Regime” s. 5., Erişim Tarihi 10 
Ocak 2018: https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f27 
08ad9d62634c6c40ad/Galarza-Mar-09(1).pdf.  
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algılaması güçleşebileceğinden, üreticilerin internet satışlarını sınırlamak 
istemesi anlam kazanmaktadır.32 

Yukarıda özelliklerine kısaca vurgu yapılan online satış platform-
ları ve bunlara yönelik sağlayıcı tarafından getirilen sınırlamalar E-
ticaret Raporu’nda kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, E-
ticaret Raporu’nun ana bulgularından biri online platformların yaygın-
laşması sonucu artan fiyat şeffaflığı ve fiyat rekabetinin sonucu olarak, 
üreticilerin, yetkili dağıtıcıları üzerinde daha sıkı bir kontrol ve denetle-
me mekanizmasına sahip olmak istemeleri olmuştur.33 Zira Rapor, yal-
nızca dijital pazarların dinamiklerini ve uygulamalarını açıklamamakta, 
özellikle üreticiler ve dağıtıcılar arasındaki dikey sözleşmeler kapsamın-
da rekabetçi endişelere de vurgu yapmaktadır.34 Buna göre, sağlayıcıla-
rın uyguladığı söz konusu kontrol mekanizması, ürünün marka imajını 
koruma veya tüketicilere söz konusu imajı yansıtan bir ambiyans orta-
mında alışveriş imkanı sağlama gibi gerekçeler öne sürülerek, internet 
satışları kapsamında yetkili dağıtıcılara birtakım koşullar getirilmesi yo-
luyla sağlanabilmektedir. 

Bunun sonucu olarak daha fazla üretici, kendi internet mağazaları-
nı açarak veya seçici dağıtım anlaşmalarından yararlanarak satış yapma-
yı tercih etmektedir.35 Bu konuya ilişkin olarak, E-ticaret Raporu’nda, 
Rapor’daki araştırma sonuçlarının 330/2010 sayılı Tüzük ile düzenlenen 
seçici dağıtım anlaşmalarına ilişkin hükümler üzerinde bir değişiklik 
yapılmasını gerektirmediği, fakat bununla birlikte seçici dağıtım anlaş-
malarının rekabetçi kaygılara yol açabilecek bazı dikey sınırlamaların 
uygulanmasını ve takibini kolaylaştırabileceği belirtilmiştir.36 Ayrıca 
Rapor’da, çok sayıda üreticinin, seçici dağıtım anlaşmaları kapsamında 
yetkili dağıtıcılarının fiziki satış mağazalarına sahip olmasını talep ettiği 

                                                 
32 OECD, “Vertical Restraints for On-line Sales”, Policy Roundtable Report, s. 26., 

Erişim Tarihi 5 Ocak 2018: 
http://www.oecd.org/competition/VerticalRestraintsForOnlineSales2013.pdf,; 
International Competition Network Online Vertical Restraints Special Project Report 
(2015), s. 41., Erişim Tarihi 10 Ocak 2018: 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1070.pdf,  

33 T. Kramler (2017), “The European Commission’s E-commerce Sector Inquiry” Jour-
nal of European Competition Law Practice 8(2) s. 82. 

34 E-ticaret Raporu s. 5 vd. 
35 E-Ticaret Raporu para. 15; Kramler, JECLP 8(2) 2017 s. 81. (dn.32)  
36 E-ticaret Raporu para. 25.  
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ortaya konmuştur.37 Lüks veya özellikli ürün sağlayıcılarının, fiziki ma-
ğazaların, ürünlerin kalitelerini yansıtan bir ortamda satışa sunulmaları 
kapsamında etkili olduğu görüşünde oldukları düşünüldüğünde, bu du-
rum şaşırtıcı olmamaktadır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Komis-
yon, tamamıyla AB rekabet kurallarıyla uyumlu olduğu anlamına gel-
memekle birlikte, dağıtıcıları etkileyen genel ve mutlak nitelikteki online 
platform yasaklarının, ilgili pazarlardan bağımsız olarak Tüzük Madde 4 
anlamında bir ağır sınırlama olarak görülmemesi gerektiği sonucuna 
varmıştır.38 

AB Kılavuzu hükümleri ise sağlayıcıların, seçici dağıtım anlaşma-
larının üyesi olan alıcıların internet üzerinden yapacakları satışları kendi 
dağıtım sistemleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla kalite standartları 
benimsemelerini mümkün kılmaktadır. Söz konusu standart ve koşullara 
ili şkin olarak verilen örnek doğrultusunda, dağıtıcının ürünleri üçüncü 
kişi online platformlar üzerinden satışa sunmak istemesi halinde üretici, 
müşterilerin, dağıtıcının internet sayfasına söz konusu online platform 
üzerinden erişebilmelerinin kısıtlanmasını talep edebilecektir.39 Buna 
göre, Amazon ve E-bay gibi online platformları göz önüne aldığımızda, 
çoğunun internet sayfalarında görünür şekilde kendi logo ve isimlerini 
taşıdığından hareketle, dağıtıcının, ürünleri bu tip online platformlarda 
satışa sunmasının engellenmesi, bunun mutlak bir sınırlama haline gel-
memesi kaydıyla, mümkün gözükmektedir.40 

Seçici dağıtıma konu ürünlerin lüks olarak nitelendirilebilecek 
ürünler olması durumunda ise konunun biraz daha ayrıntılı ele alınması 
gerektiği görülmektedir. Marka imajı ve itibarı, lüks ürünlerin karakte-
ristik yapısı gereği aranan bir özellik olduğundan üreticiler, lüks ürünle-
rinin potansiyel tüketiciler tarafından istedikleri şekilde algılanması ve 
ürünlerinin imajının ve itibarının zarar görmemesi amacıyla seçici dağı-
tım anlaşmalarından yararlanmaktadır. Marka imajı ve itibarının tüketi-
ciler tarafından algılanması ve tüketicinin markayı ayırt edebilmesi nok-

                                                 
37 E-ticaret Raporu para. 26.  
38 A.g.e., para. 41-42.  
39 AB Kılavuzu para. 54. (dn.15). 
40 L. Vogel (2012), “EU Competition Law Applicable to Distribution Agreements: 

Review of 2011 and Outlook for 2012” Journal of European Competition Law and 
Practice 3(3) 271-286 s. 277; J. Hederström ve L. Peeperkorn (2016), “Vertical Re-
straints in On-line Sales: Comments on Some Recent Developments” Journal of Eu-
ropean Competition Law and Practice 7(1) 10-23 s. 19. 
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tasında etkisi olduğu kabul edilen bir diğer faktör ise ürünlerin satıldığı 
mağazanın genel ambiyansıdır. Zira lüks ürünlerin satışa sunulduğu or-
tamın, ürünlerin kalitesi ve diğer ürünlerden farkını yansıtacak bir at-
mosfere sahip olması, ürünün marka imajı ve itibarının korunması açı-
sından yine önemli bir kriter olarak kabul edilebilmektedir. Ancak seçici 
dağıtım anlaşmasının benimsenmesinde kabul gören ve yukarıda ifade 
etmeye çalıştığımız marka imajı ve itibarının korunması veya bedavacı-
lık probleminin önüne geçilmesi gibi gerekçeler, ürünlerin internet üze-
rinden satışına getirilen ağır kısıtlamaların rekabeti sınırlayıcı etkisinin 
olmadığı noktasında her zaman kabul görmeyebilmektedir.41 

 
3. SEÇİCİ DAĞITIM ANLA ŞMALARINDA YER ALAN 

ONLINE SATI ŞA İLİŞKİN SINIRLAMALARIN AVRUPA B İR-
LİĞİ ADALET D İVANI TARAFINDAN DE ĞERLENDİRİLMESİ 
VE ÖZELL İKLE COTY KARARI 

3.1 Coty Kararı Öncesi Hukuksal Süreç ve Coty Davasının 
Başlangıcı 

Coty Kararı’ndan önce verilen Nike kararında, Amsterdam Bölge 
Mahkemesi, Nike ürünlerinin lüks sınıfa girdiğini ve üreticinin, yetkili 
dağıtıcılarını, ürünlerini üçüncü kişi online platformlar üzerinden satışa 
sunmasını engelleyebileceğine yönelik karar oluşturmuştur.42 Buna kar-
şın Alman Fedaral Mahkemesi, fiyat karşılaştırma araçlarına ilişkin bir 
davada, dağıtıcıların online fiyat karşılaştırma araçlarını kullanmalarına 
ili şkin getirilen yasaklamaların ağır sınırlama niteliği taşıdığını ve dava 
konusu ASICS Deutschland GmbH (“Asics”) markalı spor ayakkabıları-
nın lüks ürün olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulamıştır.43 Bu vesile 
ile özellikle Alman Mahkemelerinin konuya yaklaşımının, en yakın ta-
rihli Asics ve de Coty Kararları da göz önüne alındığında, üreticilerin, 

                                                 
41 Internet satışlarına getirilen genel bir yasağın bedavacılık sorununu engelleye-

bileceğine dair Alman Rekabet Otoritesi Bundeskartellamt’ın kararı için bkz. ASICS 
Deutschland GmbH, Bundeskartellamt, B2-98/11, 26 August 2015, s. 8 (“Asics Kararı”).  

42 Karar için bkz. Amsterdam District Court, Nike vs. Action Sport, C/13/615474/HA 
ZA 16-959, 4 Ekim 2017 (“Nike Kararı”). 

43 Alman Federal Mahkemesi’nin söz konusu kararına ilişkin olarak bkz. ASICS deal-
ers allowed to use price comparison engines – Federal Court of Justice confirms 
Bundeskartellamt’s decision, 25 January 2018, Erişim Tarihi 12 Şubat 2018: 
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Pressemitteilungen/201
8/25_01_2018_Entscheidung_Asics.pdf?__blob=publicationFile&v=3.  
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üçüncü kişi online satış platformlarının kullanımını tamamen yasakla-
masının Madde 101 (1) kapsamında bir rekabet ihlali teşkil edeceği yö-
nünde olduğu söylenebilecektir. 

Nitekim Alman Rekabet Otoritesi Bundeskartellamt (“Bundeskar-
tellamt”)’ın Adidas Kararı’nda44 da, otorite, Adidas AG (“Adidas”)’ın 
dağıtıcılarına getirdiği internet satışlarına ilişkin kısıtlamanın gerekçesi 
olarak öne sürülen bedavacılık probleminin önüne geçildiği iddialarını, 
söz konusu problemin yalnızca online platformlarda görülen bir sorun 
olmadığından hareketle kabul etmemiştir.45 Bundeskartellamt’a göre, 
Adidas’ın söz konusu engellemeyi içeren sınırlandırması, ürünlerin do-
ğasının gerektirdiği objektif kıstaslara dayanmayan, per se niteliğinde 
olan ve marka içi rekabeti kısıtlayan bir yasaktır. Buna sebep olarak da 
özellikle, küçük ve orta ölçekli dağıtıcıların reklam yapmak için çok faz-
la imkana sahip olmadıklarından online platformlara bağımlı olmaları 
gösterilmiştir. Buna göre, küçük ve orta ölçekli dağıtıcıların üçüncü kişi 
online platformları kullanmasının engellenmesi, internet satışlarına geti-
rilmiş genel ve mutlak bir yasakla eşdeğer hale gelmektedir. Bundeskar-
tellamt, marka imajı ve itibarının korunması amacının meşru bir gerekçe 
olduğu, ancak bu gerekçeye dayanarak online platformların kullanımının 
tamamen yasaklanmasının haklı kılınamayacağı sonucuna varmıştır. Bu-
nunla beraber, online platformların çok sayıda kullanıcı barındırmasın-
dan dolayı tüketiciler tarafından cazibeli bulunduğunu ve buna bağlı ola-
rak da söz konusu platformların kullanımının tamamen yasaklanmasının 
tüketicinin yararına olmayacağını belirtmiştir.46 Konunun her ürün ve 
sınırlama tipi özelinde ayrı değerlendirme gerektirdiği ise açıktır. 

Nitekim Divan başka bir kararında, L’ Oréal SA (“L’ Oréal”)’in 
yetkili dağıtıcısının E-bay platformu üzerinden ambalajsız şekilde par-
füm satmasının, L’Oréal’in ürünlerinin lüks imajına zarar verdiği sa-
vunmasına karşılık, parfüm ve kozmetik ürünlerinin ambalajsız biçimde 
satışa sunulmasının söz konusu ürünlerin lüks imajına zarar verip ver-
mediği hususunun her bir somut olay özelinde değerlendirilmesi gerekti-
ği değerlendirmesini yapmış ve ilgili karara ilişkin Hukuk Sözcüsü 
Jääskinen’in de görüşüne atıfta bulunarak, parfüm veya kozmetik ürünle-
rinin ambalajsız biçimde satışa sunulmasının bazı ürünlerin kalite veya 

                                                 
44 Adidas AG, Bundeskartellamt 27 June 2014, B3-137/12 (“Adidas Kararı”).  
45 Adidas Kararı s. 5. (dn. 43). 
46 Adidas Kararı s. 3-7. (dn. 44). 
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imajına zarar vermezken, diğer birtakım ürünlerin marka imajı ve itibarı 
bakımından ise zarar verici nitelikte olabileceğini ifade etmiştir.47 

İnceleme konusu yapılan Coty Kararı ise, 2012'de Coty Germany 
GmbH (“Coty”)’nin, seçici dağıtım anlaşması kapsamında yetkili dağıtı-
cısı olan Parfümerie Akzente (“Akzente”)’nin ürünlerini üçüncü kişi on-
line platformlarda satışa sunmasını yasaklayan koşullar öne sürmesiyle 
ortaya çıkmıştır. Coty’nin, ürünlerini Amazon Almanya internet sitesi 
üzerinden satışa sunmak suretiyle söz konusu koşulları ihlal ettiğini id-
dia ettiği dağıtıcısı Akzente'e karşı açtığı davada mahkeme, söz konusu 
sınırlamaların Alman ve AB rekabet kurallarını ihlal ettiğini ifade etmiş-
tir. Bu doğrultuda mahkeme, lüks bir markanın imaj ve itibarının ko-
runması amacının, seçici dağıtım anlaşması uygulamasını haklı kılmadı-
ğından hareketle, uyuşmazlık konusu sınırlamanın 330/2010 sayılı Tü-
zük’ün 4 (c) maddesi uyarınca ağır bir rekabet sınırlaması olduğu yö-
nünde karar vermiştir.48 Coty’nin temyiz başvurusu üzerine Frankfurt 
Bölge Mahkemesi’nin görmeye başladığı dava, mahkemenin Adalet Di-
van’ından ön karar talep etmesiyle birlikte de Divan’ın önüne gelmiş ve 
aşağıdaki değerlendirmelere konu olmuştur. 

 
3.2 Coty Kararı ve ABAD'ın Değerlendirmeleri 
Adalet Divanı, değerlendirmesine, lüks ürünlerin marka imajı ve 

itibarını koruma amacıyla oluşturulan bir seçici dağıtım anlaşmasının, 
Madde 101 (1) kapsamında rekabet ihlali teşkil edip etmediği sorusuna 
cevap vererek başlamıştır. Divan, öncelikli olarak, Pierre Fabre Kara-
rı’na atıfta bulunarak, ürünlerin kalitesinin korunması ve amaçlarına uy-
gun kullanımlarının sağlanması amacıyla uygulanan seçici dağıtım an-
laşmalarının, i) dağıtıcıların yeknesak ve ayrımcı olmayan objektif kıs-
taslar doğrultusunda seçilmiş olması ii) ürünlerin niteliklerinin seçici bir 
dağıtım modelini gerekli kılması ve iii) sınırlamaların gerekli olanın öte-
sine geçmemesi şartlarını sağlaması halinde Madde 101 (1)’i ihlal etme-
yeceği değerlendirmesini tekrarlamıştır.49 Görüleceği üzere Divan, Met-
ro I Kararı ile getirdiği ve Pierre Fabre Kararı’nda da tekrarladığı seçici 

                                                 
47 Case C-324/09, L’Oréal SA and Others v eBay International AG, EU:C:2011:474, 

para. 78 (“L’Oréal Kararı”). 
48 Coty Kararı para. 17, 18. (dn.13) 
49 Coty Kararı para. 24-36 (dn.13); Pierre Fabre Kararı para. 41. (dn.18) 
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dağıtım anlaşmasını meşru kılan ölçütleri, Coty Kararı’nda da vurgula-
mıştır. 

Seçici dağıtım anlaşmalarının lüks ürünler için gerekli olup olma-
dığı noktasında Divan tarafından Copad Kararı’na50 atıf yapılarak, lüks 
ürünlerin kalitelerinin yalnızca maddi niteliklerinden değil, aynı zaman-
da “lüks aura”larını oluşturan prestijli marka imajından kaynaklandığı 
ve “lüks aura”nın, tüketicilerin söz konusu lüks ürünleri diğer ürünler-
den ayırmalarına olanak vermesi açısından kalitelerine de etki eden bir 
unsur olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Buradan hareketle Divan’ın 
vardığı sonuç, lüks ürünlerin “lüks imaj”larının korunması amacıyla 
oluşturulmuş bir seçici dağıtım anlaşmasının, Metro I Kararıyla kabul 
edilen ölçütleri karşılaması şartıyla, Madde 101 (1)’i ihlal etmediği ol-
maktadır. 

Burada dikkat çekici olan husus, Divan’ın, lüks ürünlerin kalitesi-
nin, maddi niteliklerinden ziyade “lüks aura”ya katkı sağlayan prestijli 
imajlarından kaynaklandığı görüşü olmaktadır ki bu da daha önce Copad 
Kararı ile ortaya konulduğu üzere yeni bir görüş değildir. Metro I Kararı 
ile ürünlerin kalitelerinin korunması amacının seçici dağıtım anlaşması-
nın tasarlanmasında meşru bir gerekçe olarak kabul edildiği düşünüldü-
ğünde, Divan’ın, lüks ürünler söz konusu olduğu takdirde bu niteliği de 
aynı kapsamda değerlendirdiği sonucuna da ayrıca varılabilecektir. 

Divan, Madde 101 (1)’in, yetkili dağıtıcıların kendi logosu ve is-
mini taşıyan üçüncü kişi online platformlar aracılığı ile lüks ürünlere 
ili şkin yapacağı satışlara sınırlama getiren sözleşme hükümlerini engel-
leyip engellemediği sorusuna cevaben ise, Metro I ve Pierre Fabre Ka-
rarları’nda ortaya konan koşulların karşılanması kaydıyla, lüks ürünlerin 
imajını koruma amacı güden bir sözleşme hükmünün Madde 101 (1)’i 
ihlal etmediğini ve somut olay kapsamında da söz konusu koşulların kar-
şılandığını belirtmiştir. Anlaşıldığı üzere Divan, üçüncü kişi online plat-
formlar üzerinden yapılacak satışlara ilişkin getirilecek bir sınırlamayı 
da Metro I Kararı’nda ortaya koyduğu ölçütler çerçevesinde değerlendi-

                                                 
50 Case C-59/08, Copad SA v. Christian Dior Couture SA, EU:C:2009:260, para. 29 

(“Copad Kararı”). Kararda Divan, lüks ürünlerin kalitesinin sadece maddi özellikle-
rinin değil, onlara lüks bir hava kazandıran itibarlı imajlarının sonucu olduğunu be-
lirterek, söz konusu ürünlerin satış noktalarında değerlerini arttırıcı bir biçimde ser-
gilenmesini sağlamayı amaçlayan seçici bir dağıtım sisteminin kurulmasının, söz ko-
nusu ürünlerin itibarına katkıda bulunduğuna ve bu sebeple onları çevreleyen lüks or-
tamın sürdürülmesine de katkıda bulunduğuna hükmetmiştir.  
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rerek, dava konusu sınırlamanın, lüks ürünlerin marka imajını koruma 
amacı açısından uygun ve orantılı olduğunu değerlendirmiş ve söz konu-
su amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanın ötesine geçmediği husus-
larını ortaya koymuştur. 

Uygunluk değerlendirmesinde Divan, yetkili dağıtıcıların ürünleri, 
farklı bir ticari unvan kullanmaksızın yalnızca kendi internet sayfaları 
üzerinden satışa sunmalarına izin verilmesinin ve üçüncü kişi online 
platformlar aracılığı ile satışların yasaklanmasının, söz konusu ürünlerin 
yalnızca yetkili dağıtıcılar ile ilişkilendirilmesini sağlayacak nitelikte 
sınırlamalar olmasından hareketle “uygun” bir sınırlama olduğu sonucu-
na varmıştır. Zira söz konusu sınırlama, seçici dağıtım anlaşmasının uy-
gulanma amacı ile bağdaşmaktadır. Sağlayıcı ile üçüncü kişi online plat-
formlar arasında sözleşmesel bir ilişki mevcut olmadığından, ürünlerin 
bu platformlarda sağlayıcının öne sürdüğü kalite standartları çerçevesin-
de satışa sunulmaması halinde sağlayıcı, söz konusu platformlara karşı 
herhangi bir talepte bulunamamaktadır. Divan bu sebeple, uyuşmazlık 
konusu sınırlamanın sağlayıcıya, ürünlerin internet ortamında sağlayıcı-
nın talep ettiği kalite standartları kapsamında satışa sunulup sunulmadık-
larını denetleme imkânı sağladığının altını çizmiştir. Kısaca, söz konusu 
sınırlamanın ürünlerin yalnızca yetkili dağıtıcılarla ilişkilendirileceğinin 
garantisini sağladığı; üreticinin, öngördüğü koşullara uyulup uyulmadı-
ğının denetimini yetkili dağıtıcı ile arasındaki sözleşmesel ilişki dolayı-
sıyla yapabildiği ve online platformlarda çok sayıda ve çeşitlilikte ürün 
bulunduğundan, lüks ürünlerin bu platformlarda yer almamasının lüks 
imajlarının korunmasına katkı sağladığı gerekçeleriyle amaca uygun ol-
duğuna hükmedilmiştir.51 

Dava konusu sınırlamanın, gerekli olanın ötesine geçip geçmediği 
konusundaki değerlendirmede Divan tarafından, Pierre Fabre Kararı’na 
konu genel ve mutlak bir internet satışı yasağının seçici dağıtım anlaş-
ması ile örtüşmeyecek derecede ağır bir sınırlama olması itibariyle Coty 
Kararı’ndaki üçüncü kişi online platformlara ilişkin kısıtlamadan farklı 
olduğu değerlendirmesi öncelikli olarak yapılmıştır.52 Divan, Coty Kara-

                                                 
51 Coty Kararı para. 40-52. (dn.13) 
52 A.g.e., para. 52. Zira internet satışına ilişkin mutlak bir yasak, öncelikli olarak inter-

net üzerinden alışveriş yapmayı tercih eden belli bir müşteri kesimine dağıtıcının ula-
şabilmesini imkânsız hale getirmektedir. (S. Wartinger ve L. Solek (2016), “Re-
strictions of Third-Party Platforms within Selective Distribution Sytems” World 
Competition 39(2) 291-306 s. 300.) 
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rı’nda, yetkili dağıtıcıların ürünleri kendi web siteleri aracılığıyla satışa 
sunabildiği ve kendi logosu ve ismi anlaşılmadığı sürece üçüncü kişi 
online platformları da aynı amaçla kullanabildiğini gözeterek, söz konu-
su sınırlamanın gerekenin ötesine geçmediğini belirtmektedir. Bu husus 
yazımızın sonuç bölümünde ayrıca değerlendirilmiştir. 

Divan tarafından yapılan söz konusu tespitlere ilişkin olarak önce-
likle ifade edilmelidir ki; Avrupa Birliği Rekabet Genel Müdürlüğü’nün 
online platformlara ilişkin kısıtlamalar özelinde görüşünü açıkladığı Po-
litika Notu’nda, herhangi bir sınırlamanın Tüzük’ün 4. Maddesi kapsa-
mında ağır bir sınırlama olarak görülüp görülmeyeceğine ilişkin değer-
lendirmenin, ürünlerin niteliklerinden bağımsız olarak yapılması gerek-
tiği vurgulanmıştır. Belge içeriğinde ilk olarak hukuksal güvencenin sağ-
lanmasının önemine dikkat çekilerek, Tüzük’ün 4. Maddesi kapsamında 
bir ağır sınırlama değerlendirmesinin ürünlerin niteliklerine bağlı olarak 
yapılmasının, hukuksal güvenceye zarar vereceği ve söz konusu madde-
de sayılan ağır sınırlamaların tahmin edilebilir şekilde kalmasının önemi 
vurgulanmıştır. İkinci olarak ise, Tüzük’ün 4 (b) maddesinin, 4 (c) mad-
desine kıyasen, yalnızca seçici dağıtım anlaşmaları özelinde değil fakat 
bu sistemlerin dışında da etki gösterdiğinden hareketle, 4 (b) maddesinin 
uygulama alanının, dağıtım sözleşmelerine konu ürünlerinin niteliklerine 
bağlı olmadığı ifade edilmiştir. 

Benzer şekilde, ilgili maddenin, seçici dağıtım anlaşmaları dışında 
pasif satışlara getirilen sınırlamaları grup muafiyeti kapsamı dışına çı-
kardığını, ancak Divan’ın, Tüzük’ün 4 (c) maddesi kapsamında, online 
platform satışlarına ilişkin sınırlamaları son kullanıcılara yapılacak pasif 
satış sınırlaması niteliğinde görmediğinden hareketle ve 4. Madde bir 
bütün olarak değerlendirildiğinde, aynı sınırlamanın 4 (b) maddesi kap-
samında da bir pasif satış sınırlaması olarak görülmemesi gerektiği tespi-
ti yapılmıştır. Dolayısıyla, Tüzük 4 (b) maddesinin, ürünlerin özellikle-
rinden bağımsız olarak uygulandığı göz önüne alındığında da üçüncü 
kişi online platform satışlarına ilişkin sınırlamaların, ilgili ürün nitelikle-
ri dikkate alınmaksızın dahi ağır bir sınırlama olarak nitelendirilemeye-
cekleri sonucu ortaya çıkmaktadır.53 

Coty Kararı’nda ise Divan, dava konusu sınırlamanın, 330/2010 
sayılı Tüzük’ün 4 (b) ve 4 (c) hükümleri kapsamında yetkili dağıtıcının 
müşteri grubu veya son kullanıcılara yapacağı pasif satışları engellemeye 

                                                 
53 Politika Notu s. 4. 



Lüks Ürünlerimin Amazon’da Satılmasını Engelleyebilir miyim? 
(Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Coty Kararı Temelinde Bir Değerlendirme) 

FSHD - Cilt: 14/Sayı: 54/Yıl: 2018, s. 337-364 

358

yönelik amaç yönünden rekabeti kısıtlayan bir nitelik taşıyıp taşımadığı 
konusunda Pierre Fabre Kararı’na atıfta bulunarak, söz konusu kararda-
ki kısıtlamanın aksine, karara konu kısıtlamanın ürünlerin internet üze-
rinden pazarlanmasını engellemediği, yetkili dağıtıcıların online plat-
formları reklam amacıyla kullanabildiği ve bu sebeple de tüketicilerin 
ilgili ürünlere arama motorları aracılığı ile internet üzerinden ulaşabildi-
ğini ifade etmiştir. Dolayısıyla, uyuşmazlık konusu sınırlamanın Tü-
zük’ün 4. Maddesi kapsamında bir ağır sınırlama teşkil etmediği sonu-
cuna varılmıştır.54 Divan ayrıca, lüks ürünlere ilişkin bir seçici dağıtım 
ağında online satış platformları aracılığıyla gerçekleştirilecek yeniden 
satışlara yönelik sınırlamaların amaç itibarıyla rekabeti kısıtlayan bir 
sınırlama olmadığını ifade etmektedir. 

 
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Sonuç değerlendirmesinde öncelikli olarak ifade etmek gerekir ki; 

AB Kılavuzu’un 54. paragrafı ile birlikte değerlendirildiğinde Coty Ka-
rarı’nın uygulamaya büyük bir yenilik getirdiğini iddia etmek güç ola-
caktır. Zira yukarıda da değinildiği üzere, bahsedilen paragrafta üretici-
nin, ürünlerinin internet satışının yapılacağı web sayfalarına ilişkin ola-
rak birtakım kalite standartları öngörebileceği düzenlenmiş, örnek olarak 
da dağıtıcının internet sayfasının, kendi logo ve ismini taşıyan üçüncü 
kişi online bir satış platformu üzerinde yer alması halinde, sağlayıcının 
bu platform üzerinden yapacağı internet satışlarının kısıtlanabileceği 
öngörülmüştür.55 

Kararın önemli ve üzerinde durulması gereken kısmı ise; karar içe-
riğinde, belirli nitelikteki ürünlerin üçüncü kişi online platformlardan 
satışına yönelik alıcılara getirilen sınırlamalara ilişkin yapılan değerlen-
dirmeler ve buna bağlı olarak belirtilen nitelikleri haiz olmayan ürünlere 
yönelik yaşanacak muhtemel tartışmadır. Bu tartışmalara etki etmesi ve 
yol göstermesi bakımından, Coty Kararı’nı Pierre Fabre kararı ile kıyas-
lamak (yukarıda kısmen yaptığımız şekilde) ve Divan’ın bu iki karar 
özelindeki tespit ve bunların gerekçelerini takip etmenin önemli bir baş-
langıç olacağı kanısındayız. 

Bu iki karara konu sınırlamalar arasındaki ilk temel fark, Pierre 
Fabre kararına konu sınırlamanın yine yukarıda değinildiği gibi genel ve 

                                                 
54 Coty Kararı para. 65-69.  
55 AB Kılavuzu para 54. (Bkz. s. 11.) 
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mutlak bir yasak içermesidir. Coty Kararı’ndaki sınırlama ise, yetkili 
dağıtıcıların internet satışlarını tamamen yasaklamamakta, yalnızca ken-
di logo ve ismini taşıyan üçüncü kişi online satış platformları aracılığıyla 
ürünlerin satışa sunulmasına ilişkin kısıtlamalar getirmektedir. Buna gö-
re, yetkili dağıtıcıların belirli koşullar altında reklam verebilmek amacıy-
la üçüncü kişi online platformları ve internet arama motorlarını kullana-
bilmesi ve buna bağlı olarak da tüketicilerin ilgili ürünlere ilişkin teklif-
lere internet üzerinden ulaşabilmesi mümkün olmaktadır.56 

İki karar arındaki temel ikinci fark ise sınırlamaya konu ürünlerin 
niteliğinde kendisini göstermektedir. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 
SAS (“Pierre Fabre”) isimli şirket, kendi markasına ait kozmetik ve ki-
şisel bakım ürünlerinin internet üzerinden satışı konusunda yetkili dağı-
tıcılarına yasak getirerek, müşterilerin ürünler ile ilgili soruları hakkında 
eczacılardan tavsiye alabilmesi amacıyla, dağıtıcıların söz konusu ürün-
leri yalnızca görevli eczacıların bulunduğu özel tahsis edilmiş satış nok-
talarında satılması şartını koşmuştur. Yasağı değerlendiren Adalet Diva-
nı, söz konusu sözleşme hükmünün dağıtıcıların internet üzerinden satış 
yapmalarını kısıtladığı ve böylelikle dağıtıcının faaliyet alanı dışında 
olan müşterilerin ürünlere internet üzerinden ulaşamamaları sebebiyle, 
pasif satışları engellediği kararını vermiştir. Coty Kararı’nda ise, lüks 
sınıfına giren ürünlerin marka imajı ve itibarının korunması amacıyla 
tasarlanmış bir seçici dağıtım anlaşması kapsamında, ilgili ürünlerin 
üçüncü kişi online satış platformlarında satışının kısıtlanabileceği hususu 
açık olarak ifade edilmiştir. 

Coty Kararı özelinde Divan, dolaylı olarak, lüks ürünlerin satışı 
için yapılacak yatırımların korunması ve dağıtıcıların bu konudaki teş-
viklerinin kırılmamasının gerekliliğini vurgulamış, lüks niteliğinde ol-
mayan ürünlere ilişkin olarak ise herhangi bir yorumda bulunmamıştır. 
Bu halde, lüks sınıfına girmeyen ürünlerin satışı için yoğun yatırımların 
yapılmasının gerekmediği veya lüks ürünler nezdinde marka imajı ve 
itibarının korunmasının, tüketicilerin online platformların sağladığı dü-
şük fiyat, ürün çeşitlili ği veya fiyat karşılaştırması gibi avantajlardan 

                                                 
56 Bu görüş aynı zamanda E-Ticaret Raporu’nun, ilgili pazarlardan bağımsız olarak, 

online satış platformlarına ilişkin getirilen yasaklamaların, internet satışlarına getiri-
len de facto bir yasak olarak kabul edilmediği ve interneti bir satış kanalı olarak ta-
mamıyla engellemediği sonuçları ile de uyumlu olmaktadır (E-Ticaret Raporu para. 
41.) 
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yararlanmasından daha önemli olduğu çıkarımları yapılması da mümkün 
gözükmektedir. 

Diğer bir deyişle Coty Kararı sonrası ortaya çıkan esas soru; lüks 
ürünler için ortaya konan ölçütlerin ilgili olduğu oranda diğer nitelikte 
ürünler için de uygulanıp uygulanamayacağı ve bu tür kısıtlamaların bir 
nevi önünün açılıp açılmadığıdır. Ya da Coty Kararı ile Divan, Piere 
Fabre Kararı içeriğinden sadece lüks nitelikte ürünleri mi çekip çıkar-
mıştır? Gerçekten de ilgili paragrafta57 açıkça “lüks ürün” ve “lüks ürün-
lerin imajının korunması” ifadeleri yer almakta ve hükmün lafzından da 
bu tip bir sınırlamanın yalnızca lüks ürünleri kapsadığı anlamı çıkarıla-
bilmektedir. 

Kararın bu şekilde dar yorumlanması halinde, yalnızca lüks marka-
lı ürün üreticilerinin yetkili dağıtıcılarının üçüncü kişi online platformlar 
üzerinden satış yapmalarını engelleyebileceği sonucu ile lüks ve lüks 
olmayan ürünler arasında açık bir ayrım yapılması ve tam olarak hangi 
tür ürünlerin “lüks” olduğunun netleştirilmesinin gerekliliği ortaya çıka-
caktır. Söz konusu paragrafın bütün ürünleri (lüks ve lüks olmayan 
ürünler) kapsayacak biçimde geniş yorumlanması ise, Pierre Fabre Ka-
rarı’na konu kontakt lens ve reçetesiz ilaçlar gibi lüks olarak sınıflandı-
rılmayan ürünlerin hangi ölçütler kapsamında değerlendirilerek üçüncü 
kişi online platformlar üzerinden satışlarının kısıtlanabileceği sorusu 
gündeme gelmektedir. 

Kanımızca, bu sorulara yanıt arayışında Divan’ın, Pierre Fabre 
Kararı’nda ortaya koyduğu “marka imajının korunması gerekçesinin 
rekabetin kısıtlanması için haklı bir gerekçe olmadığı” vurgusunu58 Coty 
Kararı’nda nasıl yorumladığı irdelenmelidir. Divan, Pierre Fabre Kara-
rı’nda yer alan söz konusu tespiti ile ilgili olarak Coty Kararı’nda; “bu 
tespitin genel bir prensip teşkil etmediğine ve söz konusu kararın bütün 
ürünlere ilişkin bir seçici dağıtım anlaşmasından doğan marka imajının 
korunması gerekçesinin, rekabetin kısıtlanması için meşru bir gerekçe 
olmadığı anlamına gelmeyeceği” yorumunda bulunmuştur.59 

Şu halde, L’Oréal Kararı’nda da ifade edildiği üzere, sözleşme ko-
nusu ürünler özelinde (lüks olsun veya olmasın) gerek tüketici menfaat-
                                                 
57 Coty Kararı para.36. (dn.13) 
58 Bkz. Pierre Fabre Kararı para. 46:” The aim of maintaining a prestigious image is not 

a legitimate aim for restricting competition and cannot therefore justify a finding that 
a contractual clause pursuing such an aim does not fall within Article 101(1) TFEU.” 

59 Coty Kararı para. 35. (dn.13) 
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leri gerekse üreticilerin öne sürdüğü bedavacılık sorunu ve ürünün marka 
imajı ve itibarının korunması hususları kapsamlı olarak değerlendirilme-
lidir.60 Bu şekilde, her ürün bazında yapılacak bireysel bir değerlendir-
me, ürünlerin karakteristik özelliklerinin seçici bir dağıtım sistemini ge-
rekli kılması halinde, online satışa ilişkin sınırlamanın gereğinden öte bir 
kısıtlamayı içermemesi ve orantılı olması koşuluyla, bütün ürünler için 
uygulanabileceği tespitiyle de örtüşecektir. 
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