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; HUKUK M0$AViRI MEHMET OZDEN - Ayni Yerde

iSTEMIN OZETI

: Davaci sirket tarafindan, 2010/3 sayih Dosyaya Giris

Hakkinm Duzenlenmesine ve Ticari Sirlann Korunmasma iliskin Teblig cer9evesinde kendisine

a<?ik<?a tanmmi? olan dosyaya giris ve kendisiyle ilgili bilgi ve belgelere erisjm hakkim kullanmak
uzere Kuruma yaptigi 26.02.2019 tarihli basvurunun kismen reddine ili§kin 28.03.2019 tarih ve
19-13/170-175 sayih karann; gerek<?e olarak sunulan hususlarm hukuken kabul edilemez oldugu,
bu istemin savunma hakkiyla dogrudan ilgili oldugu, olciiluluk ilkesine aykin oldugu, haksiz ve
hukukaaykm oldugu ileri suriilerek iptali ve yurutmenin durdurulmasi istenilmektedir.

SAVUNMANJN OZETI

: Davacmin dosyaya giris. basvurusunda, BTK tarafindan

davali idareye gonderilen ve soru$turma raporunda bahsi gecen yaziya iliskin belgeye erisimin
talep edildigi, konu ile ilgili olarak 2010/3 sayih Teblig'in "Kurum I^i Yazismalar" kenar bashkli 7.
maddesi uyannca. nihai kararlar bakimindan hazirlayici isjem niteliginde olan birimler arasi

yazismalar ile Kurumun diger kamu kurumlan gibi biigisine ba§vurulanlarla yaptigi yazismalann ic
yazisma olarak kabul edildigi, teblig hiikumleri dikkate ahndiginda tesebbus tarafindan talep edilen
belcelerin Kurum ici yazisma niteligini haiz oldugu, bu kapsamda, hazirlayici kurum ici yazisma

olan, niteligi geregi taraf hakkinda 4054 sayih Kanun'u ihlal ettigine dair herhangi bir iddia
icermeyen ve tarafi suclayici yahut aklayici niteligi bulunmayan soz konusu belgelerin te§ebbusun
erisjmine acilamayacagi. dava konusu islemin hukuka ve mevzuata uygun oldugu belirtilerek
davanin reddi gerektigi savunulmaktadir.
TtJRK MILLETIADINA

Karar veren Ankara II. Idare Mahkemesince, yurutmenin durdurulmasi istemi hakkinda
isin geregi g6rii§uldu:

2577 sayih Idari Yargilama Usulii Kanunu'nun 27.maddesinin 2.fikrasinda idari

mahkemelerin, idari islemin uygulanmasi halinde telafisi gii9 veya imkansiz zararlarm dogmasi ve
idari islemin acikca hukuka aykin olmasi sartlannin birlikte gerceklesmesi durumunda, gerekce

gostererek yurutmenin durdurulmasina karar verebilecekleri hQkrne baglanmistir.
Bakilmakta olan davada, yukanda aktanlan mevzuatta belirlenen sartlann birlikte

gerpeklesmedigi anlasildigindan, yurutmenin durdurulmasi isteminin reddine, tebligatm
ramamlanmasma, karann tebiiginden itibaren 7 (yedi) gun i9erisinde Ankara Bolge Idare
Mahkemesi'ne itiraz yolu a9ik olmak uzere, 28/06/2019 tarihinde oybirligiyle karar verildi.
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