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SporCad. No:48 BJK Plaza A/88 Akaretler-Be§ikta§/iSTANBUL
Istemin Ozeti

: Damstey Onupuncu Dairesinin 06/06/2012 gunlu, E:2011/1747,

K:2012/1514 sayili kararmm temyizen incelenerek bozulmasi, davali idare tarafindan istenilmektedir.
Savunmanin Ozeti

I Danistay Onupuncu Dairesince verilen karann usul ve hukuka

uygun butundugu ve temyiz dilekpesinde one surulen nedenlerin, karann bozulmasini gerektirecek nitelikte
olmadigi belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektigi savunulmaktadir.
Dani§tay Tetkik Hakimi

_: Mustafa §isaneci

Dugiincesi

_: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararmm onanmasi gerektigi

dufunulmektedir.

TURKMiLLETiADINA

Hukum veren Danistay idari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanin tekemmul ettigi anla§ildigmdan
davali idarenin yGrutmenin durdurulmasi istemi gdrusulmeyerek dosya incelendi, geregigorusuldu:
Dava; Do§an Daily Nevs Gazetecilik ve Matbaacilik A.§. unvanh ortak girisjm §irketi kurulmasi ve
Turkish Daily News Gazetecilik Matbaacilik ve Yayincilik A.§.'nin sahibi bulundugu "Turkish Daily News"
adli siireli yayinm imtiyaz ve yaym hakkmm ortak girisim sjrketine devri isleminin incelenmesi sonucu
istemin suresinde Kurula bildirilmemesi nedeniyle devir isjeminin taraflan olan Do§an Yaym Holding A.§. ile-

Turkish Daily News Gazetecilik Matbaacilik ve Yayincilik A.§.'ye ayri ayn ve sozkonusu §irketin yonetim
kurullannda gorev yapan kisjlere 4054 sayili Kanun'un-16/c maddesi geregince 2001/1 sayili Tebli§in 1.
maddesi ile belirlenen miktarda para cezasi verilmesine ilisWn Rekabet Kurulu'nun 12/12/2000 gunlu,
00-49/519-284 sayili kararmm iptali istemiyle apilmis.tir.

Damstey Onupuncu Dairesince, Damstey idari Dava Daireleri Kurulunun 19/02/2009 gunlu,
E:2005/1575. K:2009/57 sayili bozma kararma uyularak verilen kararla: Turkish Daily News Gazetecilik
Matbaacilik ve Yayincilik A.§.'nin %83.96 oranmda hissesine sahip Hakki ilnur gevik, Mine gevik ile Dogan
Yaym Holding A.§. tarafindan Dogan Daily Nevs Gazetecilik ve Matbaacilik A.§. ticaret unvanh ortak girisjm

§irketinin kuruldu§u, 26/01/2000 gunlu, devir senedi ile Turkish Daily News adli gazetenin yaym ve imtiyaz
hakkmm, kurulan ortak giri§ime devredildigi, bu haliyle yalnizca mevkute uzerindeki kontroliin diger kurucu

tesebbiis olan Dogan Yaym Holding A.§. ile paylasjldigi, dolayisiyla 4054 sayili Kanun'un 7. maddesi ile
yasaklanan ilgili pazarda rekabetin onemli olpude azaltilmasi sonucuna ula§ilmamasi nedeniyle izin
verildigi, ancak devir isleminin siiresi ipinde Kurul'a bildirilmemesi nedeniyle davactlara idan para cezasinin
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uygulandigr, 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkmda Kanun'un "Yasaklanan Faaliyetler" basjikh 4.
maddesinde, belirli bir mal veya hizmet piyasasinda dogrudan veya dolayli olarak rekabeti engelleme,

bozma ya da kisitlama amacmi tasjyan veya bu etkiyi doguran yahut dogurabilecek nitelikte olan
tesebbusler arasi anla§malann, uyumlu eylemlerin ve tesebbus biriikterinin bu tur karar ve eylemlerinin
hukuka aykm ve yasak oldugu belirtildikten sonra, 10. maddesinin isjem tarihinde yururlukte bubunan 1.
fikrasinda ise, 4. madde kapsamina giren anla§ma, uyumlu eylem ve kararlann yapildiklan tarihten itibaren

bir ay ipinde Rekabet Kurulu'na bildirilmesi gerektigi, 16. maddenin (c) bendinde de, birlesme yeya
devralmanin ya da 4. madde kapsamina giren anla§ma, uyumlu eylem ve kararlann surest ipinde
bildirilmemesi halinde idari para cezasi verileceginin kurala bagiandigi, ancak, 02/07/2005 gunlu, 5388
sayili Kanun'la 4054 sayili Kanun'un 10. ve 16. maddelerinde degi§iklik yapilarak 4. madde kapsamina
giren anla§ma, uyumlu eylem ve kararlann bildirilmesi zorunlutugu ve bildirimin yapilmamasi nedeniyle
idari para cezasi verilmesini ongoren kurallann yururlukten kaldinldigi; buna gore, ihlalin gerpekle§tirildigi

zaman yururlukte bulunan kanun hukmu, anilan degisjklikle yururlukten kaldinlarak idari para cezasma
konu edilen eytemin rekabet ihlali olmaktan pikartldigi, idari para cezalannda, ceza verilmesinin dayanagi
kuralin yururlukten kaldinlmasi veya lehe duzenleme yapilmasi yoluyla ortaya pikan yeni hukuki durumun

dikkate alinmasinin gerektigi, bu haliyle, yeni hukuki duruma gore rekabet ihlali olarak nitelendirifmesi
mumkun olmayan bildirimin yapilmamasi eyleminden dolayi davactlara idari para cezasi
verilemeyeceginden, dava konusu Rekabet Kurulu kararmda hukuka uyarlik bulunmadigi gerekpesiyle,
dava konusu isjemin iptaline karar verilmi§tir.

Davali idare, anilan karart temyiz etmekte ve bozulmasmi istemektedir.

Dantstey'm ilk derece mahkemesi olarak baktigi davalann temyizen incelenmesi sonucunda
temyiz merciince verilen kararlara karsj Dairenin israr hakkintn bulunmamasi nedeniyle, bozma uzerine

yeniden verilen kararlara kar§i yaptlan temyiz basvurulannm, bozma esaslanna uyulup uyulmadtgi
yoniinden incelenmesi gerekmektedir.

Danistay Onupuncu Dairesinin temyize konu karan; Damstey idari Dava Daireleri Kurulu'nun
bozma kararmda belirtilen gerekpeler gozonune altnarak verilmis. bir karar oldugundan, usul ve hukuka
uygun bulunmakta ve bozulmasmi gerektirecek bir hukuka aykinhk tasimamaktadir.

Aptklanan nedenlerle, davali idarenin temyiz isteminin reddine, Damstey Onupuncu Dairesinin
'06/06/2012 gunlu, E:2011/1747, K:2012/1514 sayili kararmm ONANMASINA, karann tebli§ tarihini izleyen

15(onbe§) gun ipinde karar duzeltme yolu apik olmak uzere, 16/10/2014 gunundeoybirli§i ile karar verildi. '
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