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DANI ^ TAY
ONUNCU DA^RE
Esas No : 2003/4934
Davac^ ve Yürütmenin Durdurulmas ^n^ Isteven

: Genç Gama Sa^l^k Hizmetleri

Tic. Ltd. ^ti.
Vekili : Av. Ibrahim Emin Yaz ^c^
Atatürk Mah. Ankara Cad. No:14/15 SincaNANKARA
Daval ^lar

: Rekabet Kun^mu

' ?, ^ ^; . :

Bilkent Plaza 83 Bbk Bilkent/ANKARA
Vekili : Av. K. Eren Gönen-Ayn^ yerde
Istemin Öze13 ; Davac ^n^ n da aralannda bulundu ^u, Ankara ilinde faaliyet
gösteren ve "sürticü olur" rapor ^^ vermeye yetkili polikliniklerin aç^ lan banka hesaplar^ ile bir
havuz olu^turarak pazar payla^^m^ nda bulunmak ve f^yat tespiti yapmak ^eklindeki eylemlerinin
4054 say^l^ Yasa'n^ n 4. maddesinin (a) ve (b) bendierir ^de say^ lan ömeklerie uyumlu oldu ^una
ve yasak kapsam ^nda rekabet ihiali olu^turdu^ una, bikürim yükümlülü ^ünün yerine
geürilmedi^ine ve 4054 say^ l^ Yasa'n^ n 16. maddesi uyar^ nca idari para cezas ^ veriimesine
ili^kin Rekabet Kun^ lu'nun 13.8.2003 tarih ve 03-55/645-296 say ^l^ kar•ar^n^ n iptali ve öncelikle
de yürüttitmesinin durdun ^lmas^ istenilmektedir.
Dan^ stav Tetkik Hakimi : Yunus Ayk ^n
Düsüncesi : Yürütmenin duniun. ^lmas^ isteminin reddi gerekti ^i
dü^ünülmektedir.
Damstav Savc ^s^

: Zümrüt Öden

Düsüncesi

: Yürütmenin durdurulmas^ na karar verilebilmesi için, 2577 say^ l^
(dari Yar,g^lama Usulü Kanununun 27 nci maddesnde öngörülen ko^ullar^ n gerçekle^medi^i
ania^^ld ^^^ndan, istemin reddi gerekd^ii dü^ünülmektedir..
TÜRK MILLETI ADINA ^
Hüküm veren Dan ^^tay Onuncu Dairesince, daval ^ idarenin savunmas^ al^nd^ktan
sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin duniun ^lmas ^ istemi, savunman ^n geldi^i
görülmekle yeniden incelendi, gere^i görü ^üldü :
Davan^ n durumu ve uyu^mazl ^^^n hukuki niteli^ine göre, 2577 say^l^ Idari Yarg ^lama
Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen ko^uilar ^n bu a^ amada gerçekle^medi^ i
anla^^ld ^^^ ndan yürütmenin durdurulmas ^ isteminin reddine 12.7.2004 tarihinde oybirli ^iyle
karar verildi.
Ba^kan
Zafer

. Üye Üye Üye Üye
^ evket Serap
Ali Ahmet

KANTARCIO^ LU APALAK AKSOYLU ÖZTÛRK BA ^PiNAR

