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YURUTMENiN DURDURULMASINI

ISTEYEN (DAVACI)
'

: DiVAPAN ENTEGRE AGAC PANEL SANAYI
"

TiCARET ANONIM $IRKETi

VEKiLl

: AV. METIN £ALI$KAN (e-tebligat adresi)

K4.R$I TARAF (DAVALI)

: REKABET KURUMU BA$KANLIGI /ANKARA

VEKtLI

: AV. HAUL IBRAHIM ALPEREN - Ayni Yerde

ISTEMiN OZETI

: Davaci sirket tarafindan, hakkinda yapilan sorusturma

kapsaminda crisim talep edilcn belgclerin, ticari sir niteligi tasidiklanndan bahisle rcddinc iliskin
Rekabet Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 19- 46/783- 340 sayiii karanmn; 4054 sayiii Kanun'un 44.

maddesine ve 2010/ 3 sayiii Teblig hiikumlerine aykiri oldugu dosyaya erisim hakkmin ve
savunma hakkmin ihlal edildigi iddia edilerekyuriitmenin durdurulmasi ve iptali istenilmektedir.
SAVUNMA OZETI

: Dava konusu islemin hukuka uygun oldugu ileri suriilerek

davanin vc yiiriitmenin durdurulmasi talebinin reddi gerektigi savunulmaktadir.
TURK MiLLETi AD1NA
Karar veren Ankara Nobetci Idare Mahkemesince isin gcregi goriisiildu:

2577 sayih idari Yargilama Usulii Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fikrasinda;'* ... idari
mahkemeler, idari islemin uygulanmasi halinde telafisi giig veya imkansu zararlann dogmasi ve
idari iflemin acikca hukuka aykiri olmasi $artlarinm birlikte gercekle$mesi durumunda, davali
idarenin savunmasi ahndiklan veya savunma siiresi gectikten sonra gerekce gostererekyiiriitmenin
durdurulmasina karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tiikenecek olan idari islemlerin

yurutulmesi, savunma ahndiklan sonra yeniden karar verilmek iizere, idarenin savunmasi
ahnmaksmn da durdurulabilir. Ancak, kamu gorevlileri hakkinda tesis edilen alama, naklen

atama, gorev ve unvan degisikligi, gecici veya siirekli gorevlendirmelere iliskin idari islemler,
uygulanmakla etkisi tiikenecek olan idari islemlerden saydmaz. Yiiriitmenin durdurulmasi
kararlannda idari islemin hangi gerekcelerle hukuka acikca aykiri oldugu ve islemin uygulanmasi

halinde dogacak telafisi guc veya imkdnsiz zararlann neler oldugunun belirtilmesi zorunludur.
Sadece ilgili kanun hiikmiiniin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine basvuruldugu gerekcesiyle
yiiriitmenin durdurulmasi karari verilemez. "hukmune yer verilmistir.

Dosyamn incelenmesinden, olayda yukanda anilan kanun hukmiinde ongorulen §artlann
gerceklesmedigi anlasildigindan, yiiriitmenin durdurulmasi isteminin reddine, tebligatin
tamamlanmasina, karann tebligini izleyen gunden itibaren 7 gun icerisinde Ankara Bolge Idare
Mahkemesi'ne itiraz yolu acik olmak iizere, 29/07/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
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