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11. ID ARE MAHKEMESI

ESAS NO : 2020/1408
YURUTMENIN DURDURULMASINI

ISTEYEN (DAVACI)

: V.O.S.S VARJNAK 0NK0L0JI SISTEMLERI SATI§
VE SERViS A.$.

VEKILi

: AV. $AHIN ARDIYOK
-UETS[16273-72443-48625]

KAR$I TARAE (DAVALI)

: REKABET KURUMU BA$KANLIGI

VEKJLLERJ

: HUK. MU§. MEHMET OZDEN, AV: HALIL IBRAHiM
ALPEREN

-UETS[35495-15945-49388]

JSTEMIN OZETI

: Davaci §irket tarafindan, Rekabet Kurulu'nun 19.12.2019

tarih ve 19-45/768-330 sayih isjemin; isjenemez kabahatin var oldugu, ihlal iddiasma iliskin yeterli
bilgilendirmenin yapilmadigi, savunma hakkimn kisitlandigi, adil yargilanma hakkina aykin
oldugu, soru§turma heyetinin topladigi tiirn bilgi ve belgelerin Kurul'a sunulmadigi, eksik inceleme
yapildigi, soru§turma heyetinin secjminde Kanuna aykin davranddigi, yeterli ispat standardi
saglamadigi, etki degerlendirmesi yapilmadigi, hakim durumu koriiye kullanma niyetinin yeterli
delillere dayandinlmadigi, di§layici uygulamalarda bulunduguna ili§kin yapilan degerlendirmelerin
isabetli olmadigi, yaptinm onerilerine ve amac unsuruna ili§kin degerlendirmelerin dikkate
alinmadigi, uygulanmasi halinde telafisi giic ve imkansiz zararlar doguracagi ileri siiriilerek iptali
veyiiriitmenin durdurulmasi istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETJ

: Varian Medical System Inc.'nin Tiirkiye'de satis ve servis

konumunda tekyetkili distribiitorii olan davaci sirketin V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satis
ve Servis A.§.'nin , Varian marka lineer hizlandinci cihazlan ve yardimci ekipmanlarimn bakim ve
onanmi piyasalanndaki hakim durumunu koriiye kullanmak suretiyle 4054 sayih Kanunun 6.
maddesini ihlal ettigi, dava konusu islemin hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edildigi
belirtilerek davanin ve yiiriitmenin durdurulmasi isteminin reddi gerektigi savnulmaktadir.
TURK MILLETI ADTNA

Karar veren Ankara 11-. idare Mahkemesince, yiiriitmenin durdurulmasi istemi hakkinda
isin geregi goriisiildii:

2577 sayih Idari Yargilama Usulii Kanunu'nun 27.maddesinin 2.fikrasmda, idari
mahkemelerin, idari islemin uygulanmasi halinde telafisi giic veya imkansiz zararlann dogmasi ve

idari i§lemin acikca hukuka aykin olmasi sartlannin birlikte gercekle§mesi durumunda, gerek9e
gostererek yiiriitmenin durdurulmasina karar verebilecekleri, hiikme baglanmistir.
Bakilmakta olan davada, yukanda aktanlan mevzuatta belirlenen §artlann birlikte

gerceklesmedigi anla§ildigindan, yuriitmenin durdurulmasi isteminin reddine, tebligatin
tamamlanmasina, karann tebligini izleyen giinden idbaren 7 (yedi) giin icerisinde Ankara Bolge
idare Mahkemesi'ne itiraz yolu acik olmak iizere, 21/10/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
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