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3. IDARE MAHKEMES1

Sayi

:4181

SDP

: 640

ESAS NO: 2019/567

J

yCrutmenin durdurulmasini

JSTEYEN (DAVACI)

: Turk Telekomunikasyon A.§.

VEKILLERJ

: Av. Sevdiye §endil
Acibadem Cad. No: 150 Turk Telekomunikasyon

A.$. Genel Miidurlugu Acibadem Ek Hizmet Binasi
K.I Uskudar/lstanbul
: Rekabet Kurumu /Ankara

KAR$I TARAF (PAVAL1)
VEKiLI

: Av. Mehmet Mete Ba§bug - Ayni Yerde

ISTEMIN OZETI

: Davaci sjrket tarafindan, Turksat Uydu Haberlesme

Kablo TV ve Isletme A.§ ile Vodafone Net iletisim Hizmetleri A.$.nin birbirlerine kendi
sebekeleri uzerinden toptan seviyede veri aki§i erisimi hizmeti TV hizmeti ve destek
hizmetleri sunmasina yonelik anlasmaya 4054 sayili Kanununun 5. maddesi uyannca

muafiyet tamnmasina yonelik Rekabet Kurulu'nun 25/10/2018 tarih ve 18-40/641-312 sayili
kararmm, hukuka aykin oldugu ileri siirulerek yiirtitmesinin durdurulmasi ile iptali
istenilmektedir.
TURK M1LLETI ADINA

Karar veren Ankara 3. idare Mahkemesi'nce yurutmenin durdurulmasi istemi
hakkinda isin geregi gorusUldii:

2577 sayili Idari Yargilama Usulu Kanunu'nun 27. maddesinin degi§ik 2. fikrasmda;
idari mahkemelerin, idari isjemin uygulanmasi halinde telafisi giic veya imkansiz zararlarm

dogmasi ve idari islemin acikca hukuka aykin olmasi sartlannin birlikte gerceklesmesi
durumunda. davah idarenin savunmasi alindiktan veya savunma suresi gectikten sonra

gerekce gtistererek yurutmenin durdurulmasina karar verebilecekleri, uygulanmakla etkisi
tukenecek olan idari isjemlerin yiirutulmesinm, savunma alindiktan sonra yeniden karar
verilmek uzere, idarenin savunmasi alfnmaksizm da durdurulabilecegi, yurutmenin
durdurulmasi kararlannda idari islemin hangi gerekcelerle hukuka acikca aykin oldugu ve

isjemin uygulanmasi halinde dogacak telafisi giic veya imkansiz zararlarm neler oldugunun
belirtilmesinin zorunlu oldugu hukme baglanmistir.

Dosyanin incelenmesinden, olayda yukanda anilan kanun hukmunde Sngorulen
Sartlann birlikte gerceklesmedigi anla§ildigmdan, yUriitmenin durdurulmasi isteminin
reddine, tebligatin tamamlanmasina, kararin tebliginden itibaren 7 giin icerisinde Ankara
Bolge idare Mahkemesi'ne itiraz yolu acik olmak iizere 31/05/2019 tarihinde oybirligiyle
karar verildi.
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