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Vekiileri : Av. Nuran Inan, Av. Meltem Türko^lu - Ayn^ yerde
Istemin Özeti : Davac^ ^irketlerin aralannda bulundu ^u te^ebbüsterin, 4054 say ^ l^
Kanunun 4.maddesinin (a) ve (d) bentlerini ihlal ettiklerinin belirlendi ^i ileri süriilerek, an ^lan
Yasan ^ n 16.maddesi uyar^nca idari para cezas ^ ile ^cezaland ^ r^ lmalar^ na ili^kin 26.11.1998
tarihli, 93-750-159 say ^ l ^ Rekabet Kun^lu karar^n^n iptali istemiyle aç ^ lan davada, kar^^ oy
yaz^lar^ buiunmad ^^^ ndan, Kurul karar^n^n ^ekil yönünden yasaya ayk^r^ oldu^u gerekçesiyle
iptali yolunda Dan ^^tay Onuncu Dairesince verilen karar üzerine, ayn ^ Kurul karar^n ^ n azl ^ k
oylar^yla biriikte davacr ^irkete yeniden tebli ^inden sonra ayn^ tarih ve say^ l^ Rekabet Kurulu
karar^n^n; yeni bir kurul karar^ verilmeksizin tesis edilen i ^lemde usul ve esas yönünden
hukuka uyarl ^k bulunmad ^^^ öne süriilerek iptati istenilmektedir.
Savunman ^ n Özeti : Dan^^tay Onuncu Dairesi'nin iptal karar^n ^n onanmas ^ na^ ili^kin
Idari Dava Daireleri Genel Kurulu karar ^ n^n düzeltilmesi isteminden önce kar^^ oy yaz^lar^mn
da tebli^i suretiyle yarg ^ yerince esasa girmesi .halinde davac ^nm kar^^ oy yaz^lar^ n ^ da
bilmesinin ve kar^^ oy yaz^ lar^ndan da yararlanmas ^n^n amaçland ^^^ , i^lemin yarg ^ karar^
gere^inin yerine getirilmesi amac ^yla tesis edilmi^ yeni bir i^lem olmad ^^^ , esas yönünden de
idari para cezas ^ uygulanmas ^nda hukuka aykrr^ l^k bulunmad ^^^ belirtilerek davan ^ n reddi
gerekti^i savunulmaktad ^ r. .
Dan^^tav Tetkik Hakimi Avtac KURTun Düsüncesi : Dosyadaki bilgi ve belgelerden ve
davai^ idare vekilinin duru ^ma s^ras^ndaki beyanlar^n ^n birlikte de^erlendirilmesinden dava .
konusu i^lemin önceki Rekabet Kun ^lu Karar^n^n kar^^ oy yaz^lar^n ^ n bul^^nmad ^^^ gerekçesiyle
^ekil noktas^ ndan iptali yolundaki Onuncu Daire karar ^ ûzerir^e, iptal karar^ gere^inin yerine
getirilmesi amac ^yla tesis edildi^i, ancak iptal karar ^ ile önceki^kabet Kurulu Karann ^ n tesis
edildi^i tarih itibariyle ortadan kalkt^^^ ve iptal edilen kararm kollektif i ^lem niteli^i dikkate
al^ nmadan, önceki '^^lemi tesisi eden kurulca yeni bir karar al ^ nmaks^z^n önceki Kurul karar^n^n
kar^r oy gerekçesiyle birlikte tebli ^i suretiyte i^lem tesis edildi ^i anla^^ld^^^ ndan, dava konusu
i^lemin iptali gerekti^i dü^ünülmü^tür.
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D an^stav S avc^s^ Nevzat ÖZG Ü R'ûn Dü^ üncesi • Davac ^ ^irket^^ `,dd^ '^^ '
bulundu^u te^ebbüslerin, 4054 say^l^ Kanunun 4. maddesinin (a) ve (d^^e^pr^
ö^lvl
ettiklerir^in belirlendi^i ileri sürülerek, an ^lar^ Yasarnn 16. maddesi uyar^nca idari ^^ âzâs
cezaland ^nlmalar^na ili^ kin 26.11.1998 tarihli, 93-750-159 say ^ l^ ^Rekabet Kurulu Kararrn ^ n iptali
istemiyle aç ^lan davada; kar^^ oy yaz^lar^ bulunmad^^^ ndan, Kurul karar^ n ^n ^ekil yönünden
kanuna ayk ^r^ oldu^ u gerekçesiyle dava konusu i ^lemin iptali yolunda Dan ^^tay Onuncu
Dairesince verilen karar üzerine, Kur ^^l karar^ n ^n azl^k oylar^yla birlikte davacr ^irkete yeniden
tebli^ inden sonra ayn ^ tarih ve say^l^ Rekabet Kurulu Karar^ nm iptali istemiyle bak ^lan davan ^ n
aç^ld^^^ anla^^lmaktad ^r.

Dan^^tay Onuncu Dairesi 29.5.2001 tarihli E:1999/1255, K:2001/2029 say ^l^ karar^yla;
4054 say^l ^ Rekabetin Korunmas ^ Hakk^ nda Kanunun 52.maddesinde, Kur ^^l kararlar^ nda
bulunmas ^ gereker^ hususlar^ n say^ld^^^ , bunlar aras^ nda, (k) bendinde "varsa kar^^ oy
yaz^ lar^"n^n da bulundu^ u; 2577 say^l^ Idari Yarg ^ lama Usulü Kanunun ^^ n 2.maddesinde,
hukuka âyk^ r^l^^^ iddia edilerek mer^faatleri ihlâl edilenler taraf ^ndan idari i^ lemlere kar^^ aç^ lan
iptal davalannda, i^lemin ^ ekil unsuru yönünden de yarg ^sal denetime tabi oldu^ unun kabul
edildi^i; bu bak^mdan, idari i^ lemin yap ^lmas^ nda veya bir karar^ n al ^ nmas^ nda, önceden
Yasayla saptanm^^ bulunan usul ve ^ekil kural ^ na uyulmamas ^n ^ n hukuka ayk^ r^ l^ k halini
olu^turdu^u, i^lemin ^eki! unsuru üzerindeki yarg ^sal denetim s ^ ras^ nda, ^ekil ve usule
ayk^ nl^k halinin i^lem üzerindeki hukuki etkisinin ve önceden uyulmas ^ tSngörülen ^ekil
ko^ullarrnrn konulu ^ ^amac^n^r^ da göztinünde bulundurulmas ^ gerekti^i, bak^lmas ^ gerekti^ i,
4054 say^ h Kanurtun 40. maddesinden itibaren Rekabet Kurulunun inceleme ve
ara^t^ rmalannda' uyulmas ^ zor^^r^ lu usullerin ayr^nt^l ^ oiarak saptand^^^ , 52. maddesinde ise,
kararlarda bulunmas ^ gereken hususlar aras ^nda "varsa kar^^ oy yaz^ lar^ n ^ n" da yer alaca^^ n ^ n
belirtildi^ i, birden çok iradenin kat^l^ m^ ile otu^an kararlar^ n, tarafiann iddia ve savunmalar ^ ile,
ileri sürülen dellllerin kurulu olu ^turanlarca ortaya konuian görti ^ ve kar^^ görü^lerin tart^^^lmas ^
sonunda olu ^tu^u gözönüne al ^nd ^^^ r^da, karar^n de^ erlendirilmesinde, ço^ unluk oylar^ kadar,
kâr^^ görti^te olanlarrn oylar^n^ n bilinmesinin de 8nemli olup, kararm bütünlü ^ü bak^m ^ ndan,
kanun koyucu taraf^ ndan da bu hususa verilen ör ^em dolay^s^yla, an ^ lan Yasan ^ n 52.
maddesinde, Kur^^l kararlar^ nda varsa kar^^ oy yaz^lar^ n ^n bulunmas ^n^ n gerekli görüldü^ ü;
dosyan^ n incelenmesinden, dava konusu kur ^^l karar^ nda kar^^ oy yâz^lan bulunmad ^^^ gibi,
4054 say^h Yasa'n^n 53. maddesi uyar^ nca Resmi Gazete'de yay^ mlanan kararlarda da kar ^^
oy yaz^larm^ n yer almad ^^^n ^n anla^^ld ^^^ , bu itibarla i^lemin ^ ekil yönünden kanuna ayk ^ n
oldu^u gerekçesiyle dava kor^usu i^lemi iptal etmi^tir.
Bak^ lan davada, öncelikle Dan ^^tay Onuncu Dairesince verilen iptal kararm ^ n
gerekçes'^ ve iptai karar^n^ n hukuki sonuçlar^ üzerinde durulmas^ gerekmektedir.
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Sözkonusu iptal kararmda, yasayla zon ^nlu görülen ^
Kurul kararmm esas^n ^ etkileyen bir noksanl^k niteli^inde oldu^ u
azl ^k oylar^n^n tebli^ editmemi ^ olmas^ iptal karar^n^n gerekçesini olu^tu
Idari karar^ n yarg ^ yerince iptal edilmesi halinde bu karar ve bu kararla birlikte do^ mu^
olan hukuki durum ortadan kafkm^^ olur .lptal kararlar^ , ortadan kald ^r^ lm ^^ olan idari tasarrufun
yerine geçmeyece^inden, idare iptal edilen karar ^n yerine yeni bir karar almak zorundad ^ r.
Ancak, idarenin yeniden alaca ^^ karar da iptal hükmüne uygun olmai ^d ^ r.
ldarece iptal kararlar^na uyulmas^ ve fcaplar^na göre i^lem tesis edilmesi zorunlu olup
idari i^lemin tesisi a^amas^ nda unsurlanndaki sakatl ^klar^ saptad ^^^ için iptal karar^ geçmi^e
etkilidir.
Ba^ka bir anlat^mla, iptal kararlar^ iptale konu i^lemin unsurlar ^ ndaki sakatl ^ klar^ n
i^lemin tesisi a^amas^nda var olmas ^ nedeniyle hukuk aleminde bir de^i^ iklik meydana
getirmedi^ini gösterirler.
Bu itibarla, Dan ^^tay Onuncu Daires'^nce verilen ve Dan ^^tay Idari Dava Daireleri
Genel Kun^lu'nca onanm ^^ bulunan iptal karar^ nda; esas ^ etkileyen bir noksanl ^ k niteli^inde
bulundu^u aç^kca belirlenen ^ekif noksanl ^^^n^n, Kurulca iptal karar ^ do^rultusunda al ^ nacak
yeni bir karada giderilmesi mümkün olup, daha önce iptal edilmi ^ olmas^ nedeniyle hukuk
aleminde var olmayan Kur^^l karar^n^ n yeniden azl^ k oylar^yla birlikte davac^ya tebli^
edilmesiyle iptal hükmünün gereklerine uygun i ^lem tesis edildi^inden söz edilemeyece^ i
ku^kus^^zdur.
Belirtilen nedenle dava konusu i ^lemin iptalinin uygun olaca^^ dü^ünülmektedir.
TÜRKMILLETI ADINA
Karar veren Dan ^^tay Onüçüncü Dairesince, duru ^ma için taraflara bildirilmi^ bulunan
29.03.2005 tarihinde davac^lar vekili Av. Ya^ar Öz^^^ k'^ n, daval ^ Rekabet Kun^mu vekili Av.
Meltem Türko^lu'nun geldi^i, Dan^^tay Savas ^'n^ n haz^ r bulundu^u görülmekle aç ^ k
duru^maya ba^land ^ ktan sonra, taraflara usulüne uygun olarak söz verilip dir ^lendikten,
Dan^^tay Savc^s^'n ^n dü^üncesi al^ nd^ktan sonra duru ^maya son verildi. Dava dosyas ^
incelenip, gere^i görü^üldü:
Dava, davac^ ^irketin 4054 say^t^ Rekabetin Korunmas ^ Hakk^ nda Kanunun
4.maddesinin (a) ve (d) bentlerini ihlâl etti^ i gerekçesiyle ayn ^ Kanunun 16.maddesi uyarmca
idari para cezas^ ife cezaland ^r^lmas^na ili^ kin 26.11.1998 tarihli, 93-750-159 say^ l^ Rekabet
Kun^lu kararrnrn Dan ^^tay Onuncu Dairesince, Kanunun 52. maddesine ayk^ r^ olarak kararda
kar^^ oylar^n yer almad ^^^ gerekçesiyle ^ekil yönünden iptali üzerine, Rekabet Kurumu
Ba^kanrn^n imzatad ^^^ 18.04.2002 tarih ve 000892 say ^ l ^ yaz^ ekinde ayn ^ Kurul karannm kar^^
oylar^yla birlikte davac ^ya yeniden tebfi^inden sonra ayn ^ tarih ve say^ l^ Rekabet Kurufu
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karannm iptali istemiyle aç ^lm^^t^ r.
Dosyan ^ n incelenmesinden, uyu ^mazl ^^^n, daval ^ idarenin Onuncu Dairece verilen
iptal karar^ gen3^ inin yerine getirilmesi amac ^yla tesis edilen bir i ^lemden do^ du^ u
anla^^lmaktad^ r. Bu durumda, iptal davas ^ nm hukuki sonuçtannm ve yarg ^ karar^ gere^inir^
yerine getirilmesi usulünün ortaya konulmas ^ gerekmektedir.
Bilindi^ i gibi, idare hukukunda bir idari i ^lemin yetki, ^ekil, sebep, konu ve maksat
yönterinden birinden iptaline karar verilmesi dun^munda, bu i^lem ve do^urdu ^u sonuçlar tesis
edildi^ i andan itibaren hukuk düzeninden kalkar. Dolay ^s ^yla, iptal karar^ üzerine idarenir^ , iptal
edilen karar yerine usulüne uygun biçimde ve iptal karar ^ nda gerekçesi aç ^ klanan hukuka
ayk^n unsurlar^ gidererek yeni bir i ^lem tesis etmesi gerekmektedir.
Bu durumda, daval ^ idarece iptal karar ^ uyar^ nca yeniden bir karar verilmesi
gerekti^ inden, daha önce iptal edilen 26.11.1998 tarih ve 93-750-159 say ^h kararm ^ kar^^
oylar^ ekleyerek davac^ ya tebli^ etmesine ili^kin i^ lemde hukuka uygunluk bulunmamaktad ^ r.

Aç^ klanan nedenlerle, dava konusu i ^ lemin iptaline, a^a^^ da dökümü gösterilen 41,90
YTL yarg ^ lama gideri ve karar^ n verildi^ i tarihte yürürlükte bulunan Avukatl ^ k Asgari Ücret
Tarifesine göre belirlenen 800 YTL avukatl ^k ücretinin daval ^ idareden al ^ narak davac ^ lar
vekiline verilmesine, 29.03.2005 tarihinde oybirli ^ iyie karar verildi.
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