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YURUTMENIN DURDURULMASINI

ISTEYEN (DAVACI)

jToros Tanm Sanayi ve Ticaret A.§.

VEKILLERi

: Av. Mehmet GUN, Av. Ahmet Niyazi ULKU
Esentepe Mah Kore $ehitleri Cad No 17

Zincirlikuyu 34394 §isli/iSTANBUL

KAR$I TARAF (DAVAL1)

: Rekabet Kurumu Baskanhgi

VEKILi

: Av. Pelin ERDOGAN

'

-UETS[35495-15945-49388]

iSTEMIN OZETI

: Davaci tarafindan, Tanm ve Orman Bakanhgi

tarafindan Gubre Takip Sistemini kurfnak ve isletmekle yetkilendirilen Duygu Hayvancilik
Savunma Sanayi A.§. tarafindan fiyat belirlemede sozlesme yapmaya yanasmamak suretiyle
hakim durumunu kotuye kullandigi iddia edilerek yapilan sikayet sonucunda sorusturma
acilmamasina ve sikayetin reddine iliskin 16/04/2020 tarih ve 20-20/266127 sayih islemin;
onarastirma asamasinda eksik inceleme yapildigi, sorusturma a9ilmamasina ili§kin kararda

rekabetin sinirlandinlmadigmin Kurulca ortaya konulamadigi, sikayet sebebi olarak ileri
surulen iddialann cevaplanmadigL yetkilendirilen sirketin pazarda tekel konumunda oldugu
ve hakim durumun kotuye kullamlmadiginin dogru degerlendirilmedigi, hukuka aykiri
oldugu iddia edilerek iptali ve yurutmesinin durdurulmasi istenilmektedir.
SAVUNMANIN OZETi

: Davacimn, ihlalin ger9eklesmedigi hi?bir ^iipheye

mahal vermeyecek bicimde kamtlanmadigi iddiasimn yerinde olmadigi, elde edilen

belgeierin titizlikle incelenerek arastirma yapildigi, beige bulunamamasi sebebiyle
sorusturma acilmamasimn hukuka aykiri oldugu iddiasina iliskin olarak Tanm ve Orman

Bakanhgi ile Duygu Hayvancilik'tan elde edilen belgeierin incelenmesinden aynmciiiga
iliskin bir bilgiye rastlanmadigi, davaci tarafindan da aynmcihk yapildigina iliskin somut
bilgi ve beige sunulmadigi, GTS sisteminin farkli fiyat uygulamasina izin vermedigi,
davacimn tiim iddialan ayrintih olarak incelendigi, savunma hakkinm kisitlanmasimn soz
konusu olmadigi. Duygu Hayvancihk'in sozlesme yapmaya yanasmadigi ve aynmcihk

yaptigi hususlannin incelenmesinden hakim durumun kotuye kullanildigi yonUnde bir tespit
bulunmadigi, islemde hukuka aykmlik bulunmadigi ileri surulerek davanin reddi gerektigi
savunulmaktad'ir.

TURK MILLETt ADINA

Karar veren Ankara 23. idare Mahkemesi'nce i§in geregi gorii§uldu:

2577 sayih Idari Yargilama Usulu Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fikrasinda,
"Damstay veya idari mahkemeler, idari islemin uygulanmasi halinde telafisi guc veya
imkansiz zararlann dogmasi ve idari islemin acikca hukuka aykiri olmasi sartlarmin birhkte
ger?eklesmesi durumunda, davah idarenin savunmasi almdiktan veya savunma suresi

ae9tikten sonra aerekce aostererek yUrutmenin durdurulmasina karar verebihrler.
Uygulanmakla etkisi tukenecek olan idari islemlerin yurutulmesi, savunma almdiktan sonra
yeniden karar verilmek iizere. idarenin savunmasi ahnmaksizin da durdurulabihr. Ancak.
kamu gorevlileri hakkinda tesis edilen atama, naklen atama, gorev ve unvan degisikhgi,
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ge9ici veya sUrekli gorevlendirmelere iliskin idari islemler, uygulanmakla etkisi tukenecek
olan idari isjemlerden sayilmaz. YUrutmenin durdurulmasi kararlannda idari isjemin hangi

gerek9elerle hukuka a9ik9a aykiri oldugu ve isjemin uygulanmasi halinde dogacak telafisi
gii9 veya imkansiz zararlann neler oldugunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun
hukmunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine ba§vuruldugu gerek9esiyle yurutmenin
durdurulmasi karan verilemez." hukmii diizenlenmistir.

Dosyanin incelenmesinden. olayda yukanda anilan kanun hiikmunde ongoriilen
§artlann ger9ekle§medigi anlasjldigindan. yuriitmenin durdurulmasi isteminin reddine.
tebligatin tamamlanmasina, kararin tebligini izleyen gunden itibaren 7 gun i9erisinde
Ankara Bolge Idare Mahkemesi'ne itiraz yolu a9ik olmak uzere, 07/10/2020 tarihinde
oybirligiyle karar verildi.
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