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YURUTMENIN DURDURULMASINI

ISTEYEXLER (DAVACILAR)

: 1- Alphabet Inc
2- Google LLC

3- Google International LLC
4- Google Ireland Limited

5- Google Reklamcilik ve Pazarlama Ltd. Sti.

VEKJLJ

: Av. Gonenc GORKAYNAK

KAR$I TARAF (DAVALI)

Qitlenbik Sok. No: 12 Yildiz iMah. Besiktas / tSTANBUL
: Rekabet Kurumu Ba§kanligi / ANKARA

VEKILI

: Av. Hiiseyin CO$GUN - Ayni Yerde

ISTEMiX OZETI

: Davaci sirketlcr tarafindan, Rekabet Kurulunun 02/04/2020

tarih ve 20-18/245-117 sayili karannm; hukuka aykiri oldugu ileri surulerek iptali ve yurutmenin
durdurulmasi istenilmektedir.
TURK MILLETI ADINA

Karar veren Ankara Nobetci idare Mahkemesi'nce isin geregi gorusuldu:

2577 sayili idari Yargilama Usulti Kanunu'nun 21/02/2014 tarih ve 6526 sayili Kanun'un

17. maddesiyle degisik 27. maddesinin 2. fikrasinda; "Damstay veya idari mahkemeler, idari
islemin uygulanmasi halinde tclafisi giic veya imkansiz zararlann dogmasi ve idari islemin acikca
hukuka aykiri olmasi sartlarmin birlikte gercekle§mesi durumunda, davah idarenin savunmasi
almdiktan veya savunma suresi gectiktcn sonra gerckce gostererek yurutmenin durdurulmasina
karar vcrebilirler. Uygulanmakla etkisi tiikenccck olan idari islcmlerin yiirutiilmesi, savunma
almdiktan sonra yeniden karar verilmek iizere, idarenin savunmasi alinmaksizin da durdurulabihr.

Ancak, kamu gorevlileri hakkinda tesis edilen atama, naklen atama, gorev ve unvan degisikhgi,
gecici veya surekli gorevlendirmelere iliskin idari islcmler, uygulanmakla etkisi tukenecek olan
idari islemlerden sayilmaz.Yilrutmenin durdurulmasi kararlannda idari islemin hangi gerekcelerle
hukuka acikca aykiri oldugu ve islemin uygulanmasi halinde dogacak telafisi giic veya imkansiz
zararlann neier oldugunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hukmunun iptali istemiyle
Anayasa Mahkemcsine ba§vuruldugu gcrckgcsiylc yiiriitmenin durdurulmasi karan vcrilemez."
hiikmiinc yer verilmistir.

Dosyanin incelenmesinden, olayda yukanda amlan Kanun hukmunde ongorulen sartlann

gerceklesmedigi anlasildigindan, yurutmenin durdurulmasi isteminin reddine, tebligatin
tamamlanmasma, kararm tcbligini izleycn giinden itibaren 7 gun i^erisinde Ankara Bolgc Idare
Mahkemesi'ne itiraz yolu acik olmak iizere, 25/08/2020 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
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