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YURUTMENIN DURDURULMASINI

JSTEYEN (DAVACI)

: isttelkom istanbul Elektronik Haberle§me ve Altyapi

VEKiLI

: Av. Betul Berran Ortanc

Hiz. San. veTic. A.§
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Mecidiyekoy - §i§li / istanbul §isli/iSTANBUL

KAR$l TARAF (DAVALl)
VEKiL'l

: Rekabet Kurumu Ba§kanligi /ANKARA
:Av- Pelin Erdogan (Ayni Yerde)

JSTEMJN OZETJ

: Davaci sirket tarafmdan, Rekabet Kurulu'nun 11.04.2019

tarih ve 19-15/214-94 sayili karari geregince yerine getirilmesi gereken yukumluluklerin 20 gun

gee yerine getirildiginden bahisle 991.041,76 TL idari para cezasi uygulanmasina ili§kin
1302.2020 tarih ve 20-10/120-70 sayili Kurul Karannin; haksiz ve hukuka aykin oldugu,

yukumluluklerin eksiksiz yerine getirildigi, olgusuz ve hakkaniyetsiz oldugu ileri surulerek iptali

ve yurutmenin durdurulmasi istenilmektedir.
TURKMiLLETiADINA

Karar veren Ankara 10. idare Mahkemesi'nce i§in geregi goru§uldu:

05 07 2012 gunlu Resmi Gazetede yaymlanarak yururluge giren 6352 sayili Kanun'un
57 maddesi ile degi§tirilen 2577 sayili idari Yargilama Usulu Kanunu'nun 27. maddesinin 2.
fikrasmda- "Damstay veya idari mahkemeler, idari islemin uygulanmasi halinde telafisi gug

veya imkansiz zararlann dogmas, ve idari islemin acikca hukuka aykin olmasi sartlannin

birlikte gerceklesmesi durumunda, davali idarenin savunmasi almdiktan veya savunma suresi

qectikten sonra gerekge gostererek yurutmenin durdurulmasma karar verebilirler.
Uyqulanmakla etkisi tukenecek olan idari islemlerin yurutulmesi, savunma almdiktan sonra
yeniden karar verilmek uzere, idarenin savunmasi alinmaksizm da durdurulabilir. Yurutmenin
durdurulmasi kararlar.nda idari islemin hangi gerekgelerle hukuka agikga aykin oldugu ve

islemin uygulanmasi halinde dogacak telafisi gug veya imkansiz zararlann neler odugunun
belirtilmesi zorunludur. Sadece ilgili kanun hiikmunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesme
basvuruldugu gerekgesiyle yurutmenin durdurulmasi karari verilemez." hukmu duzenlenmi§tir.
Dosyanm incelenmesinden, olayda yukar.da anilan kanun hukmunde ongorulen
sartlar.n gergeklesmedigi anla?ildigmdan, yurutmenin durdurulmasi istemin.n reddine,

tebligatm tamamlanmasma, kararm tebligini izleyen giinden itibaren 7 gun igerisinde
Ankara Bolge idare Mahkemesi'ne itiraz yolu ag.k olmak uzere, 09/09/2020 tanhmde
oybirligiyle karar verildi.
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