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4. ID ARE MAHKEMESI
ESASNO: 2019/675

Sayi

: 5486

SDP

: 640

J

yOrOtmenin durdurulmasini

ISTEYEN (DAVACI)

: Turk Telekominikasyon A.$.

VEKlLi

_: Av. Sevdiye §ENDiL
Acibadem Cad. No: 150 Acibadem EkHizmet Binasi K.

Uskudar/iSTANBUL
KAR§1 TARAF(DAVALI)

: Rekabet Kurumu /ANKARA

VEKILI

_: Av. Huseyin CO?GUN
Oniversiteler Mah. 1597. Cd. No:9 Bilkent/ ANKARA

: Davaci sjrket tarafindan, kamu kurumlarmca data hizmeti

1STEMIN OZET1

alimina yonelik duzenlenen bazi ihalelerde ve kiralik devre hizmetlerine ili§kin toptan ve perakende
kampanyalannda flyat siktsjtrmasi yapmak, ihale sonrasinda kiralik devre tesis isjemleri ile ilgili olarak
uzun siireler boyunca yuksek iicretler, zorlayici uygulamalar veya sozle§me hukumleri ile makul olmayan
§artlar ileri surmek yoluyla sozle§me yapmayi reddetmek ve gereken VPN hizmetlerini toptan sunulan
hizmetlerden farkli sekilde sunmak suretiyle hakim durumunu kotiiye kullandigt iddiasma iliskin olarak
davalt idarenin 12/06/2018 tarih ve 18-19/343-M sayili karan ile on ara§tirma yapilmasina karar verilmesi

Ozerineyapilan inceleme neticesinde 19/03/2018 tarih ve 18-33/545-269 sayili Kurul Karan ile davaci sjrket
aleyhinde 4054 sayili

Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanunun 41. maddesi uyannca soru§turma

acilmamasina ili$kin karannda davaci sjrket aleyhinde belirtilen cografi pazann "Turn Tiirkiye" olarak
belirlenmesi tespiti ile VPN hizmetlerine iliskin maliyet hesaplamalannin yeniden gozden gecirilmesi
gerektigi yonunde 11/02/2019 tarihli ba§vurunun davali idare larafmdan 14/03/2019 tarih ve E.3306 sayili

yazi ile reddediImesine iliskin isjemin; hukuka aykin oldugu ileri suriilerek iptali ve yurutmesinin
durdurulmasi talep edilmektedir.

Dava konusu isjemde hukuka aykinlik bulunmadigi ileri
SAVUNMA OZETI
surulerekdavanin ve yiirutmenin durdurulmasi isteminin reddi gerektigi savunulmaktadir.
TURK MILLETI ADINA

Karar veren Ankara Nobetci idare Mahkemesince davactnin yuriitmeyi durdumia istemi hakkinda
isjn geregi gorusjildii:

257-7 sayili Idari Yargilama Usulu Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fikrasinda; idari mahkemelerin,
idari isjemin uygulanmasi halinde telafisi guc veya imkansiz zararlarin dogmasi ve idari isjemin actkc^
hukuka aykin olmasi §artlannin birlikte gercekle§mesi durumunda, gerekce gostererek yiirutmenin
durdurulmasina karar verebilecekleri hukme baglanmi§tir.

Dosyanin incelenmesinden, olayda yukanda anilan kanun hukmiinde ongoriilen §artlann
gerceklejmedigi anlasjldigindan, yuriitmenin durdurulmasi isteminin reddine, tebiigatin

tamamlanmasina, kararin tebligini izleyen gunden itibaren yedi (7) giin icerisinde Ankara Bolge idare
Mahkemesi nezdiad.e^itirazyolu acik olmak uzere 06/08/2019 tarihinde oy birligiyle karar verildi.
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