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YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) : SERBEST TELEKOMÜNİKASYON İŞLETMECİLERİ 

DERNEĞİ (TELKODER)
VEKİLİ : AV. GÖKHAN CANDOĞAN

  Aziziye Mahallesi Kuşkondu Sokak No:7/2 
Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI) : REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI /ANKARA
VEKİLİ                                              : MEHMET ÖZDEN (Hukuk Müşaviri) - Aynı Yerde

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı Dernek tarafından, kapalı cezaevlerinde dernek 
üyesi işletmecilerin arama kartı hizmeti sunmalarının engellenmesi yoluyla rekabetin bozulduğu 
gerekçesiyle soruşturma yapılması ve ilgililer hakkında yaptırım uygulanması istemiyle yaptıkları 
başvurunun, 4054 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı ve şikayet konusunun idari tasarruf 
olduğu gerekçesiyle reddine ilişkin Rekabet Kurulu'nun 15.11.2017 tarihli ve 17-37/606-M sayılı 
kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 16. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
05.07.2012 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanunun 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 hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin 
durdurulması kararı verilemez.” hükmü düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların 
gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın 
tamamlanmasına, kararın tebliğini izleyen 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne 
itiraz yolu açık olmak üzere 22/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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