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8. ID ARE MAHKEMESI

ESAS NO : 2020/1097

YURUTMENiN DURDURULMASINI

ISTEYENLER (DAVACI)

: 1- Alphabet INC.
2- Google LLC
3- Google International LLC
4- Google Ireland Limited

5- Google Reklamcilik ve Pazarlama Ltd. §ti.

VEKJLI

: Av. GSnenc GURKAYNAK
Qitlenbik SokakNo:12 Yildiz Mali. Besiktas/ISTANBUL

KAR$I TARAF (DAVALI)
VEKILJ

: Rekabet Kurumu Baskanligi/ANKARA
: Av. 1liiseyin CO§GUN - Ayni yerde

ISTEMIN OZETI
: Davacilar tarafindan, 2010/3 sayih Dosyaya Giris Hakkinin
Duzenlenmesine ve Ticari Sirlann Korunmasina lli§kin Teblig uyannca 10 Ocak 2020 tarihinde

yapilan bilgi ve belgelere eri|im talebinin kismen reddine dair 23.01.2020 tarih ve 20-06/54-30
sayill i§lemin; hukuka aykin oldugu ileri siirulerek iptali ve yiirutmesinin durdurulmasi
istenilmektedir.

TURK MiLLETI ADINA

Karar veren Ankara 8. tdare Mahkemesi'nce isin geregi gorusuldii:

2577 sayill Idari Yargilama Usulii Kanunu'nun 21/02/2014 tarih ve 6526 sayih Kanun'un
17. maddesiyle degisik 27. maddesinin 2. fikrasinda; "Damstay veya idari mahkemeler, idari
islemin uygulanmasi halinde telafisi giic veya imkansiz zararlann dogmasi ve idari islemin acik?a
hukuka aykin olmasi sartlarimn birlikte ger9eklesmesi durumunda, davali idarenin savunmasi
almdiktan veya savunma silresi gectikten sonra gerek9e gostererek yuriitmenin durdurulmasina
karar verebilirler. Uvgulanmakla etkisi tlikcnecek olan idari islemlerin yurutulmesi, savunma

almdiktan sonra yeniden karar verilmek iizere, idarenin savunmasi ahnmaksizin da durdurulabihr.
Ancak. kamu gorevlileri hakkinda tesis edilen atama, naklen atama, gorev ve unvan degisikhgi.
aecici veya siirekli gorevlendirmelere iliskin idari islemler, uygulanmakla etkisi tukenecek olan
idari islemlerden sayilmaz.Yurutmenin durdurulmasi kararlarinda idari islemin hangi gerekcelerle
hukuka acikca avion oldugu ve islemin uygulanmasi halinde dogacak telafisi gQc veya imkansiz
zararlann neler olduSunun belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hukmuniin iptali istemiyle

Anayasa Mahkemesine basvuruldugu gcrekcesiyle yuriitmenin durdurulmasi karan venlemez."
hukmi'ine yerverilmistir.

Dosyamn incelenmesinden. olayda yukanda anilan Kanun hiikmunde ongoriilen sartlann
2er?eklesmedi<V, anlas.ldigindan, yuriitmenin durdurulmasi isteminin reddine. tebl.gatin

tamamlanmasina. karann tebligini izleyen giinden itibaren 7 gun i9e.-1s.nde Ankara Bolge Idare
Mahkemesi'ne itiraz yolu a9.k olmak iizere. 11/09/2020 tarihinde oybirligiyle karar venldi.
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