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ANKARA

Say, : 5224

4. IDARE MAHKEMESI

\ SOP .640

ESAS NO: 2019/93

YURUTMENiN DURDURULMASINI

ISTEYEN (DAVACI)

: Turk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim §irketi

VEKJLJ

: Av. §ahin ARDIYOK
Balcioglu Sel^uk Akman Keki Avukatlik Ortakhgi,
Biiyukdere Cad. Bahar Sok.No:13 River Plaza Levent
Besiktas/iSTANBUL

KAR$1 TARAF (PAVALI)
VEKILf

: Rekabet Kurumu /ANKARA
: Av.Huseyin CO§GUN (Ayni Yerde)

ISTEMIN ()ZETJ

: Davaci sirket vekili tarafmdan, davaci sirketin, urtinlerin

yeniden satis, fiyatini tespit etmek suretiyle 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un
4. maddesini ihlal ettiginden bahisle Rekabet Kanunu'nun 16. maddesinin u^iincu fikrasi ve
VRekabeti Sinirlayici Anla§ma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kotuye
Kullanilmasi Halinde Verilecek Para Cezalanna ilisjdn Y6netmelik"in 5. maddesinin birinci
fikrasimn (b) bendi ve ikinci fikrasi uyannca 2017 yih sonunda olusan ve Kurul tarafmdan
belirlenen yillik gayri safi gelirleri uzerinden davaci sirkete 6.944.931.02 TL idari para cezasi
verilmesine ilisjdn 19.09.2018 tarih ve 18-33/556-274 sayili karannin hukuka aykin oldugu ileri
surulerek iptali ve yurutmesinin durdurulmasi talep edilmektedir.

SAVUNMA OZETI

: Dava konusu isjemde hukuka aykinlik bulunmadigi ileri

surulerek davanin ve yiirutmenin durdurulmasi isteminin reddi gerektigi savunulmaktadir.
TURK MILLETt ADINA

Karar veren Ankara Nobet9i idare Mahkemesince davacinin yurutmeyi durdurma istemi
hakkinda isin geregi gorusiildu:

2577 sayili idari Yargilama Usulu Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fikrasmda; idari
mahkemelerin, idari isjemin uygulanmasi halinde telafisi gii9 veya imkansiz zararlarm dogmasive
idari islemin a9ik9a hukuka aykin olmasi sartlannin birlikte ger9eklesmesi durumunda. gerek9e
gostererek yiirutmenin durdurulmasina karar verebilecekleri hukme baglanmishr.
Dosyanin incelenmesinden, olayda yukanda anilan kanun htikmiinde ongoriilen fartlann
ger9eklesmedigi anla$ildigindan, yiirutmenin durdurulmasi isteminin reddine, tebligatin
tamamlanmasina, kararin tebligini izleyen gunden itibaren yedi (7) giin i9erisinde Ankara Bolge
idare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu a9ik olmak iizere 31/07/2019 tarihinde oy birligiyle karar
verildi.
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