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: Davaci sirket tarafmdan, kamu kurumlannca

data hizmeti alimina yonelik duzenlenen bazi ihale!erde~ve kiralik devre hizmetlerine iliskin toptan ve
perakende kampanyalannda fiyat sikistirmasi yapmak, ihale sonrasinda kiralik devre tesis islemleri ile ilgili
olarak uzun sOreler boyunca yiiksek ucreller, zorlayici uygulamalar veya sozlesme hukOmleri Ile makul
olmayan sartlar ileri surmek yoluyla sozlesme yapmayi reddetmek ve gereken VPN hizmetlerini loptan
sunulan hizmetlerden farkli sekilde sunmak suretlyle hakim durumunu kotuye kullandicji iddlasina iliskin
olarak davah Idarenln 12/06/2018 tarih ve 18-19/343-M sayili karan ile on arastirma yapilmasma karar
venlmesi Qzerine yapilan inceleme neticesinde 19/03/2018 tarih ve 18-33/545-269 sayili Kurul Karan ile
davaci sirket aleyhinde 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanunun 41. maddesi uyannca
sorusturma acilmamasina iliskin karannda davaci sirket aleyhinde belirtilen cografi pazarin "Turn Turkiye"
olarakbelirlenmesi tespiti ile VPN hizmetlerine iliskin maliyet hesaplamalarimn yeniden gozden gecirifmesi
gerektlQi yonunde 11/02/2019 tarihli basvurunun davali idare tarafmdan 14/03/2019 tarih ve E.3306 sayili
yazi ile reddedilmesine iliskin islemin iptali ve yOrutmenin durdurulmasi istemiyle acilan davada; yOrutmenin
durdurulmasi isteminin reddi yGnunde, Ankara 4. Idare Mahkemesi'nce verilen 06/08/2019 tarih ve

E:2019/675 sayili karann hukuka aykin oldugu ileri surulerek kaldirilmasi ve yurtttmenin durdurulmasi
istenilmektedir.

TURK MiLLETl ADINA

HOkum veren Ankara Bolge Idare Mahkemesi 8. Idari Dava Dairesince dava dosyasi incelenerek
gere§i gorusuldu:

Dava dosyasmda mevcut bilgi ve belgelere gore, mahkemece yOrutmenin durdurulmasi istemi
hakkinda verilen kararda yasaya aykinlik bulunmadi^indan, itiraz isteminin 2577 sayili Idari Yargilama

UsulO Kanununun 27. maddesinin 7. fikrasi uyannca REDDlNE, 19/09/2019 tarihinde oybirli§iyle karar
verildi.
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