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YURUTMENiN DURDURULMASINI

JSTEYEN (DAVACI)
VEKJLi

: Expeditors international Ta§imacilik Ve Tic.A.§
: Av. §enol Qilek
- UETS[16983-89365-96416]

KAR^l TARAF (DAVALI)

: Rekabet Kurumu / ANKARA

VEKJLi

: Av. Pelin Erdogan (Ayni Adreste)

JSTEMJN OZETJ

: Uluslararasi tasima sektorunde faaliyet gosteren davaci

sirketin, yaptigi sikayet sonucu Rekabet Kurulu'nun vermis oldugu kararda, 21-13/169-73 sayili
Kurul Karan ile 10/12/2020 tarih, 2020-4-033 dosya no, 20-53/751-335 nolu kararinm 10.
paragrafinda yaptigi degisikligin; hukuka aykn oldugu, yalnizca sonuc kismmda yapilan
degisjkligin rekabet hukukuna aykinhkteskil ettigi, karann uygulanmaya devami halinde davaci
sirketin rekabete aykin hareket eden sirkete odeme yapmaya devam etmesi gerektigi ileri
surulerek iptali ile yurutmesinin durdurulmasi istenilmektedir.
TURKMiLLETiADINA

Karar veren Ankara 10. idare Mahkemesi'nce isin geregi gorusuldu:
05.07.2012 gunlu Resmi Gazetede yayinlanarak yururluge giren 6352 sayili Kanun'un

57. maddesi ile degistirilen 2577 sayili idari Yargilama Usulii Kanunu'nun 27. maddesinin
2. fikrasinda; " Dani§tay veya idari mahkemeler, idari i§lemin uygulanmasi halinde telafisi gug
veya imkansiz zararlann dogmasi ve idari i§lemin agikga hukuka aykin olmasi §artlannm
birlikte gergekle§mesi durumunda, davali idarenin savunmasi alindiktan veya savunma suresi
gegtikten sonra gerekge gostererek yurutmenin durdurulmasma karar verebilirler.
Uygulanmakla etkisi tukenecek olan idari i§lemlerin yurutulmesi, savunma alindiktan sonra

yeniden karar verilmek iizere, idarenin savunmasi almmaksizin da durdurulabilir. Yurutmenin
durdurulmasi kararlarmda idari i§lemin hangi gerekgelerle hukuka agikga aykin oldugu ve

i§lemin uygulanmasi halinde dogacak telafisi gug veya imkansiz zararlann neler oldugunun
belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun veya Cumhurba§kanligi karamamesi hukmunun

iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine ba§vuruldugu gerekgesiyle yurutmenin durdurulmasi
karan verilemez." hukmu ongorulmustur.

Dosyanm incelenmesinden, olayda yukanda anilan kanun hukmunde ongorulen
§artlann gerceklesmedigi anlasildigindan, yurutmenin durdurulmasi isteminin reddine,
tebligatm tamamlanmasina, karann tebligini izieyen gunden itibaren 7 gun igerisinde
Ankara Bolge idare Mahkemesi'ne itiraz yolu acik olmak iizere, 29/09/2021 tarihinde
oybirligiyle karar verildi.

Baskan

Uye

Uye

NURTEN gOLAKOGLU

AY§EGUL KIZILHAN

TUBA YILDIRIM KILINQ

33590

178606

212525

UYAP Bilisim Sisicmindcki bu dokumana http://vatandas.uyap.gov.tr adrcsinden VUC0I9F - VtlTlG/++ - F3Kt09R - kFfW0S= ile erisebilirsiniz.

