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10. IDARE MAHKEMESi
ESASNO : 2019/2393

YURUTMENiN DURDURULMASINI

JSTEYEN (DAVACl)

: iSTTELKOM istanbul Elektronik Haberle§me ve
Altyapi Hiz.San. ve Tic.A.§.

VEKILI

: Av. TuncayZeki Karaaslan
Qamlik Mah. ikbal Cad. PamukSok. No:12-16 Kagkar Park
Plaza K:2 D:10 Umraniye/istanbul Umraniye/ iSTANBUL

KAR$l TARAF (DAVALl)
VEKJLJ

: Rekabet Kurumu Ba§kanligi /ANKARA
: Av. Esma Temel (Ayni Yerde)

jSTEMiN OZETl

_: Davaci sirket tarafindan, tesis paylasimi protokolu ile

hakim durumu kullandigindan bahisle 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanun'un 6.
Maddesi geregince 198.208.35-TL idari para cezasi uygulanmasma ili§kin Rekabet Kurulu'nun
11.04.2019 tarlhli, 19-15/214-94 sayili karannin; hukuka aykiri oldugu ileri surulerek iptali ile
yurutmenin durdurulmasi istenilmektedir.
TURK MiLLETiADINA

Karar veren Ankara 10. idare Mahkemesi'nce isin geregi gdrusuldu:

05.07.2012 gunlu Resmi Gazetede yayinlanarak yururluge giren 6352 sayili Kanun'un
57. maddesi ile degistirilen 2577 sayili idari Yargilama Usulu Kanunu'nun 27. maddesinin 2.
fikrasinda; "Damstay veya idari mahkemeler, idari islemin uygulanmasi halinde telafisi guc

veya imkansiz zararlann dogmasi ve idari islemin a?ikga hukuka aykiri olmasi sartlannin
birlikte gerceklesmesi durumunda, davali idarenin savunmasi alindiktan veya savunma suresi
gegtikten sonra gerekge gostererek yurutmenin durdurulmasina karar verebilirler.
Uygulanmakla etkisi tukenecek olan idari islemlerin yurutulmesi, savunma alindiktan sonra
yeniden karar verilmek uzere, idarenin savunmasi ahnmaksizin da durdurulabilir. Yurutmenin
durdurulmasi kararlarmda idari islemin hangi gerekgelerle hukuka agikga aykiri oldugu ve

islemin uygulanmasi halinde dogacak telafisi guc veya imkansiz zararlann neler oldugunun
belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hukmunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine

basvuruldugu gerekcesiyle yurutmenin durdurulmasi karan verilemez." hukmu duzenlenmistir.
Dosyanin incelenmesinden, olayda yukanda anilan kanun hukmunde ongdrulen
sartlann gergeklesmedigi anlasildigindan, yurutmenin durdurulmasi isteminin reddine,

tebligatin tamamlanmasina, karann tebligini izleyen gunden itibaren 7 gun igerisinde
Ankara Bolge idare Mahkemesi'ne itiraz yolu agik olmak uzere, 18/02/2020 tarihinde
oybirligiyle karar verildi.
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