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YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)
: İsder İstif Makinaları Dist.ve İmal.Derneği
VEKİLİ
: Av. İsmail Yılmaz ASLAN
Gazi Umur Paşa Sokak, Bimar Plaza
38/8, Balmumcu, Beşiktaş / İSTANBUL
KARŞI TARAF (DAVALI)
: Rekabet Kurumu Başkanlığı/ANKARA
VEKİLİ
: Av. Mehmet Ali ERKAN-Aynı yerde
İSTEMİN ÖZETİ
: Davacı dernek tarafından, üyeleriyle paylaşılan ve/veya
paylaşılması öngörülen raporlara menfi tespit belgesi verilmesi ya da muafiyet tanınması talebiyle
yapılan başvurunun reddine ilişkin Rekabet Kurulu’nun 19.11.2020 tarihli ve 20-50/687-301 sayılı
kararının; hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 21/02/2014 tarih ve 6526 sayılı Kanun'un
17. maddesiyle değişik 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, naklen 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."
hükmüne yer verilmiştir.
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, 28/07/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
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ile erişebilirsiniz.

