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6. IDARE MAHKEMESi

SayB S 2_^l£

ESAS NO : 2020/505

YURUTMENIN DURDURULMASINI

ISTEYEN (DAVACI)

: BEYAZ ET SANAYICILERi VE DAMIZLIKCILARI
BIRLIGi DERNEGI

VEKLLLERl

: AV. BULENT TURHAN GUNDUZ, AV. ESFN
ERCAN

$airNazim Sok. No:5 Ayranci Qankaya/ANKARA

KAR§I TARAF (DAVALI)

: REKABET KURUMU BALKANLIGI /ANKARA

VEKiLI
iSTEMiN OZETi

: AV- ESMA TEMEL- Ayni adreste
: Davaci tarafindan, 4054 sayili Rekabetin Korunmasi

Hakkmda Kanun'un 4. maddesi ihlal edildiginden bahisle ayni Kanunun 16/3 maddesi uyannca

6.023,84 TL idari para cezasi ile cezalandinimasina iliskin 13/03/2019 tarih ve 19-12/155-70

sayili kararin; soru§turmacilann ve kurulun ceza vermek icin hareket ettigi, somstunnanin
tamamlanmasinda yasal si'irelere uyulmadigi, soru§turmada ihbar metnindeki hususlann

kanitlanmadigi, ayni kanitlar iizcrinden mukerrer ceza verildigi, savunma hakkinm kisitlandigi,
piyasa analizinin yapilmadigi, fiyatlarm dernektcn bagimsiz olarak piyasadaki sirketlerce
belirlcndigi ilcri siirulcrek iptali veyuriitmcnin durdurulmasi istenilmektedir.
SAVUNMA OZETI
: Dava konusu i§lemin hukuka uygun oldugu ileri
siirulcrek davanin ve yumtmenin durdurulmasi isteminin reddi gcrektigi savunulmaktadir.
TURK MiLLETI ADINA

Karar vcrcn Ankara 6. Idare Mahkcmesi Hakimligi'nce L§in geregi dus.unuldu:

2577 sayili Idari Yargilama Usulii Kanunu'nun 6352 sayili Yasayla degisjk 27.
maddesinin 2. fikrasmda, idare mahkemelerinin, idari isjemin uygulanmasi halinde telafisi guc

veya imkansiz zararlann dogmasi ve idari islemin acikpa hukuka aykin olmasi sartlannm
birlikte gerceklesmesi durumunda, davali idarenin savunmasi ahndiktan veya savunma suresi
aectikten sonra gerekce gostererek yurutmenin durdurulmasina karar verebilecekleri,
uygulanmakla etkisi tiikenecek olan idari islemlerin yuriitiilmesi, savunma ahndiktan sonra
yenidcn karar verilmek iizere, idarenin savunmasi ahnmaksizin da durdurulabilecegi,
yurutmenin durdurulmasi kararlannda idari islemin hangi gerekcelerle hukuka acik?a aykin
oldugu ve iskmin uygulanmasi halinde dogacak telafisi guc? veya imkansiz zararlann neler
oldugununbelirtilmesinin zorunlu oldugu hiikme baglanmi^tir.

Dosyanin incelenmesinden, olayda yukanda anilan kanun hukmiinde ongoriilen sartlann
birlikte 2erceklesmedi2i anlasildigmdan. yurutmenin durdurulmasi isteminin reddine, tebligatin

tamamianmasina, karann teblig tarihini izleyen gunden itibaren 7 gun icerisinde Ankara Bolge
idare Mahkemesi'ne itiraz yolu acik olmak iizere, 10/03/2020 tarihinde karar venldi.
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