T.C.
ANKARA
15. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/691

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)
: ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
VEKİLİ
: AV. MERYEM KÜBRA ŞIVGIN
-UETS[16513-15982-46625]
KARŞI TARAF (DAVALI)
: REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI
-UETS[35495-15945-49388]
VEKİLİ
: HUK. MÜŞ. MEHMET AKİF KAYAR
İSTEMİN ÖZETİ
: Davacı şirketin, kartel niteliğindeki anlaşma veya
uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini
ihlal ettiği sebebine istinaden aynı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
384.369.037,15 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına dair Rekabet Kurulu'nun
28.10.2021 tarihli ve 21-53/747-360 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali ve
yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMA ÖZETİ
: Usul yönünden; bu dava ile bağlantılı davaların
bulunduğu, davanın idari para cezasını gerçekleştiren vergi dairesine ihbar edilmesi gerektiği,
esas yönünden; işlemin hukuka uygun olduğu, işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya
imkansız zarar doğması şartının da gerçekleşmediği savunularak davanın ve yürütmenin
durdurulması talebinin reddine karar verilmesi istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 15. İdare Mahkemesince, davalı idarenin usule ilişkin itirazları
yerinde görülmeyerek, dava dosyası incelendikten sonra yürütmenin durdurulması istemi
hakkında işin gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'nci maddesinin (02/07/2012 gün ve
6352 sayılı Kanun'un 57'nci maddesi ile değişik) 2'nci fıkrasında, "Danıştay veya idari
mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması
ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda,
davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe
göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler..." hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; olayda, yukarıda anılan Kanun hükmünde öngörülen
şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin
reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün
içinde Mahkememize verilecek dilekçeyle Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık
olmak üzere, 13/05/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
ABDULLAH ŞAHİN
37914
e-imzalıdır

Üye
LOKMAN AKSIN
165639
e-imzalıdır

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

Üye
MAHMUT VURAL
178524
e-imzalıdır

LaNCHRl - 0xAMeym - GEuU9mb - 7KU3V0=

ile erişebilirsiniz.

