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4054 sayill Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanunun 9.
ISTEMTN OZETI
maddesinin dordiincii fikrasi geregince kisa karann tebliginden dosyaya ilisjdn sorusUirma siireci

tamamlanana kadarki sure zarfinda gida ve temizlik uriinlerinde yapilacak turn fiyat artislan hakkinda
Kurumun belirleveceai format ve sure icinde Kurumun bilgilendirilmesi §eklinde davaci hakkinda
tedbir ahnmasina ili§kin Rekabet Kurulunun 07.05.2020 tarih ve 20-23/298-145 sayili karannin
yurutmesinin durdurulmasi ve iptali istenilmektedir.
TURK MiLLETI ADINA

Karar veren Ankara 14. idare Mahkemesi'nce dava dosyasi incelenerek i§in geregi goru§uldu:

2577 sayili Idari Yargilama Usulii Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fikrasinda, "...idari
mahkemeler. idari islemin uygulanmasi halinde telafisi giic veya imkansiz zararlann dogmasi ve idari

islemin a9ikca hukuka aykin olmasi sartlannin birlikte ger?eklesmesi durumunda, davali idaremn

savunmasi ahndiktan veya savunma silresi ge9tikten sonra gerekce gostererek yuriitmenin
durdurulmasina karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tiikenecek olan idari islemlerin yurutillmesi,
savunma ahndiktan sonra yeniden karar verilmek iizere, idarenin savunmasi ahnmaksizin da
durdurulabilir. Ancak. kamu gorevlileri hakkinda tesis edilen atama, nakien atama, gorev ve unvan

degisiklisi. gecici veya siirekli gorevlendirmelere iliskin idari i§lemler, uygulanmakla etkisi tiikenecek
olan idari islemlerden sayilmaz. YUrutmenin durdurulmasi kararlannda idari islemin hangi

gerekcelerle hukuka acikca aykin oldugu ve islemin uygulanmasi halinde dogacak telafisi gu9 veya
imkansiz zararlann neler oldueunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun veya

Cumhurbaskanhgi karamamesi htikmLiniin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine ba?vuruldugu
gerek9esiyle yurUtmenin durdurulmasi karan verilemez." hukmiine yer verilmistir.
Dosyanin incelenmesinden. olayda yukanda anilan kanun hukmiinde ongoriilen sartlarm

aerceklesmedigi anla§ild.sindan. yurUtmenin durdurulmasi isteminin reddine, karann teblig
Tarihini izleyen gUnden itibaren (7) gun icerisinde Ankara Bolge ldare Mahkemesi'ne itiraz yolu
acik olmak iizere, 04/11/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
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