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Başkanlığının 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile işletmecilere tanınan geçiş
hakkı uygulamasını fiilen kullanılamaz hale getirdiğinden ve kendi iştiraki olan İstanbul
Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ile Türk Telekomünikasyon
A.Ş. lehine ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiğinden bahisle İstanbul
Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma açılarak yaptırım uygulanması talebiyle yapılan
başvurunun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin teşebbüs niteliğini taşımaması nedeniyle
4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığı
gerekçesiyle reddine ilişkin Rekabet Kurulunun 27.09.2017 tarih ve 17-30/489-222 sayılı
kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek yürütmenin
durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:
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. Ancak,
kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görev ve unvan değişikliği, geçici veya sürekli
görevlendirmelere ilişkin idari işlemler, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerden
sayılmaz. 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 günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara
Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 16/05/2018 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi.
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ile erişebilirsiniz.

