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İSTEMİN ÖZETİ
:Serbest Telekomünikasyon İşletmecilerinin üyesi olduğu davacı
dernek tarafından, Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazar Analizi Nihaî Dokümanı'nın
onaylanmasına dair 01/12/2020 tarih ve 2020/DK-SRD/324 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
kararının, "kendi abonesine gelen çağrılara ilişkin sonlandırma hizmeti" sunan davacı dernek üyesi
Sabit Telefon Hizmeti (STH) işletmecilerinin maliyet esaslı tarife belirleme yükümlülüğüne tâbi
kılınması ilişkin kısmının; hukuka aykırı olduğu, yasal temelden yoksun olduğu, düzenleme nedeniyle
üye işletmelerinin imkansız zararlarla karşı karşıya kalacağı, işletmecileri sektör dışına iteceği ileri
sürülerek iptali ile yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 10. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
05.07.2012 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun'un 57.
maddesi ile değiştirilen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2.
fıkrasında; " Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya
imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte
gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten
sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi
tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere,
idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari
işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak
telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu
gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez. " hükmü öngörülmüştür.
Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların
gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın
tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare
Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 22/09/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ile erişebilirsiniz.

