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ÖZ 

Rekabet Kurulu'nun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
uyarınca düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulamak gibi üç temel işlevi 
bulunmaktadır. Rekabet Kurulu'nun bu işlevler yanında geçici tedbir kararı 
almak veya ilgililerine görüş bildirmek gibi yetkileri de bulunmaktadır. Ka
nun' un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kurul'un ilgililerine bildirdi
ği görüşlere karşı açılan davalarda Danıştay'ın verdiği kararların birkaç noktada 
eleştirilmesi mümkündür. Danıştay ilgili kararlarında Kurul'un görüşlerini kesin 
ve yürütülebilir nitelikte işlemler olarak kabul ederek denetlemekte ya da Ku
rul'un önaraştırma sonucunda görüş bildirmesinin hukuka aykırı olduğuna, 
görüş bildirmek yerine Kurul'un soruşturma açılması ya da açılmamasına karar 
vermesi gerektiğine hükmetmektedir. 
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Danıştay, İdari yargı yetkisi. 
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GİRİŞ 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girme
siyle faaliyete başlayan Rekabet Kurumu'nun karar organı Rekabet Kurulu'dur. 
Rekabet Kurulu'nun 4054 sayılı Kanun ile kendisine verilen görevleri arasında 
şüphesiz en önemlisi Kanun'la yasaklanan faaliyetler kapsamında yer alan 
rekabet ihlallerine son vermektir. Ancak aynı Kanun'un 9 uncu maddesinin 3 
ve 4 üncü fıkra hükümleriyle Rekabet Kurulu'na "ilgili teşebbüs veya teşebbüs 
birliklerine ihlale ne şekilde son vereceklerine ilişkin görüşlerini yazılı olarak" 
bildirmek veya "nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların o r 
taya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koru
yucu nitelikte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbirler" 
almak yetkisi de verilmiştir. Kurul'un 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasınadaki 
yetkisi çerçevesinde aldığı kararlara karşı Danıştay' ın yaklaşımı idare hukuku 
öğretisinde tartışılmayı hak eden özellikler barındırmaktadır. 

Danıştay, Rekabet Kurulu'nun 4054 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca verdiği görüşler hakkında Kurul'un yetkisini sorgulamış, 
aslında bize göre dava konusu yapılamayacak nitelikte olan görüşleri hakkında 
karar vermiştir. Söz konusu kararlarında Danıştay, Rekabet Kurulu'nun şikayet 
edilenin ihlal oluşturabilecek eylemlerinin tespit edilmesi karşısında soruşturma 
açılması gerektiğine, buna karşın şikayet edilen teşebbüse görüş yazısı gönde
rilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir. 

Bu kararın ardından idare hukuku öğretisi bakımından irdelenmesi gere
ken birkaç husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Kurul'un verdiği görüşlerin 
hukuki nitelikleri dolayısıyla iptal davası konusu edilip edilemeyecekleri mese
lesidir. Diğeri, Rekabet Kurumu işlevlerinin Danıştay tarafından sorgulanıp 
sorgulanamayacağı, daha doğru bir deyişle Rekabet Kurulu'nun Kanun'la ken
disine verilen yetkilere rağmen soruşturma açma veya ihlale son verme kararı 
almak yükümlülüğünün bulunup bulunmadığıdır. 

1. REKABET KURULU'NUN GÖRÜŞ BİLDİRME İŞLEVİ 

Bilimsel ve yargısal içtihatlarda "Bağımsız İdari Otorite" olarak nitelendi
rilen I düzenleyici ve denetleyici kurumlar idari ve mali açıdan özerk, kamu 
tüzelkişiliğini haiz olup kanunlarında önemli işlevlerle donatılmışlardır. Söz 
konusu kurumlardan birisi de Rekabet Kurumu (RK)'dur. 

ı TAN, T. (2015), Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, s.221 vd. 
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4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun2 uyarınca kurulan 
Rekabet Kurumu'nun3 işlevleri, Kurum'un karar organı olan Rekabet Kurulu 
tarafından yerine getirilmektedir. 4054 sayılı Kanun'un 27 nci madde hükmü 
uyarınca Rekabet Kurulu'nun üç temel işlevi bulunmaktadır. Buna göre Reka
bet Kurulu, Kurum adına 4054 sayılı Kanun hükümleri uyarınca düzenleme ve 
denetleme ile yaptırım uygulama yetkilerine sahiptir. 

Düzenleme işlevi4 kapsamında Kurul, 4054 sayılı Kanun'un 27 nci 
maddesinin (f) bendi uyarınca, "Kanun'un uygulanması ile ilgili olarak tebliğler 
çıkarmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak"la görevli ve yetkilidir. Burada Re
kabet Kurulu'nun düzenleme yetkisini5 Kanun'un çizdiği sınırlar çerçevesinde 
ve ancak Kanun'a uygun olarak kullanabileceğini, aksi durumda bu düzenle
melerin idari yargı yerleri tarafından iptal edilebileceğini de belirtmek gerek
mektedir. 

Denetleme işlevi kapsamında ise Kurul, 4054 sayılı Kanun'un 27 nci 
maddesinin (a) bendi uyarınca "Kanun'da yasaklanan faaliyetler ve hukukf 
işlemler hakkında, başvuru üzerine veya re'sen inceleme, araştırma ve soruş
turma yapmak" yetkisi ile donatılmıştır. Nitekim denetim işlevinin etkinliğinin, 
4054 sayılı Kanun'un 14 ve 15 inci madde hükümleri ile arttırılmaya çalışıldığı 
da belirtilebilir. Çünkü söz konusu 14 ve 15 inci madde hükümleri ile Kurul, 
Kanun'la kendisine verilen görevleri yerine getirirken "gerekli gördüğü her 
türlü bilgiyi tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüslerden ve teşebbüs 
birliklerinden" isteyebilecek; "teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde incelemeler 
de" bulunabilecektir. 

2 Resmi Gazete Tarih: 13.12.1994, Sayı: 22140, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5- Cilt: 34. 
3 4054 sayılı Kanun Madde 20 - "Mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde 

teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine 
verdi{1i görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzelkişili{1ini haiz idari ve mali özerkfj{1e sahip Rekabet Ku
rumu teşkil edilmiştir. 
Kurumun ilişkili oldu{1u Bakanlık, Gümrük ve Ticaret Bakanlı{1ıdır. 
Kurum görevini yaparken ba{1ımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun nihai kararını etkile
mek amacıyla emir ve talimat veremez. 
Kurumun merkezi Ankara'dadır." 

4 GÖNEN, K. E. (2003), "Bağımsız idari Otorite Olarak Rekabet Kurumu", Gazi ÜnNersftesi Hukuk Fakül 
tesi Dergisi, Cilt:?, Sayı:1-2, s.212-213. Yazar, 4054 sayılı Kanun'un 27 inci maddesinin (f) bendi dışında 
yine aynı Kanun'un 5 ve 7 inci maddelerinde tanınan yetkiler dolayısıyla "Kanun'un maddi anlamda re
kabet kuralları olarak kabul edilen hükümlerinde takdir yetkisini Kurum'a bırakacak şekilde geniş alanlar" 
yaratarak 4054 sayılı Kanun'un 27 nci maddesinin (f) bendi ile Kurum·a 'Yanman düzenleme yapma yet- . 
kisini, regülasyon mantı{1ı çerçevesinde, fonksiyonel hale"9etir�iğini belirtmektedir. 

s idarenin düzenleme yetkisi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. OZTURK, K. B. (2009), Fransız ve Türk Huku
kunda idarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı, Yetkin Yayınları, Ankara. 
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Son olarak, Kurul'un yaptırım uygulama işlevi üzerinde durularak, çalış
mamızın çıkış noktası olan bu yetkinin kullanılmasının Kurul için bir yükümlü
lük olup olmadığı tartışılmalıdır. Kurul, 4054 sayılı Kanun'un 27 nci maddesi
nin (a) bendi uyarınca "Kanun'da düzenlenen hükümlerin ihlal edildiğinin 
tespit edilmesi üzerine, bu ihlallere son verilmesi için gerekli tedbirleri alıp 
bundan sorumlu olanlara idari para cezaları uygu/amak"Ja yetkilidir. Bu çerçe
vede Kurul, rekabet hukuku kurallarına uyulmadığında tedbir kararı alabileceği 
gibi, "serbest rekabet ortamına yapılacak engelleyici, sınırlayıcı veya kısıtlayıcı 
nitelikteki müdahaleler ile Kanun'un bilgi isteme ve yerinde inceleme gibi em
redici nitelikteki diğer hükümlerinin ihlali"6 halinde yapbrım uygulayabilecektir. 

Yaptırım uygulama yetkisini kullanmadan önce, soruşturma açılması 
usulü uyarınca, Rekabet Kurulu başvuru üzerine veya re'sen doğrudan soruş
turma açılmasına karar verebilecektir. Bunun yanında Kurul, soruşturma açıl
masına karar vermeden önce önaraştırma yapılmasına karar verebileceği gibi 
önaraşbrma veya soruşturma açılması talebini reddedebilir ya da soruşturma 
sonunda herhangi bir rekabet ihlali olmadığından bahisle ret 'kararı da verebi
lir.? 

Rekabet Kurulu, yaptırım uygulama yetkisi çerçevesinde Kanun'un 9 un
cu maddesi uyarınca, "ihbar, şikayet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya 

re'sen bu Kanun'un 4, 6 ve 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse ilgili 
teşebbüs veya teşebbüs birliklerine bu Kanun 'un dördüncü kısmında belirtilen 
hükümler çerçevesinde, rekabetin tesisi ve ihlalden önceki durumun korunması 

için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları kapsayan" ihlale 
son verme kararı; 16 ve 17 nci madde hükümleri uyarınca da idari para cezası 
verilmesine karar verebilmektedir. 

Yukarıda da görüldüğü üzere Rekabet Kurulu, ihlale son verme kararına 
veya idari para cezasına hükmederek yaptırım uygulama yetkisini kullanabil
mektedir. Nitekim bu kararlara. karşı açılacak davalarda idari yargı yerleri gö
revlidir.8 

Kural, denetim sonrası rekabet kurallarına aykırılığın tespiti halinde Re
kabet Kurulu'nun yaptırım uygulanmasına karar vermesi olmakla birlikte 4054 

s Gönen 2003, s.215. 
7 TOHAR, A.T. (2012), Rekabet Kurumu'nun inceleme ve Karar Verme Usulü, Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, lstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.34. 
8 4054 sayılı Kanun Madde 55 - "İdari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabi

lir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır." 
Kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması kararların uygulanmasını ve idari para cezalarının 
takip ve tahsilini durdurmaz. 
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sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları uyarınca Kurul, "bir 
karar almadan önce ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine ihlale ne şekilde 
son vereceklerine ilişkin görüşlerini yazılı olarak" bildirebileceği gibi "nihai 
karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin 
bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihai 
kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbir" kararı da verebilir. Bu nok
tada, Rekabet Kurulu'nun 9 uncu maddenin 3 ve 4 üncü fıkra hükümleri uya
rınca geçici tedbir kararı vermek ya da yazılı görüş bildirmek konusunda takdir 
yetkisinin olup olmadığı tartışılmalıdır. 

İlgili fıkra hükümlerinin lafzından Kurul'un yazılı görüş bildirmek veya 
geçici tedbir kararı almakta takdir yetkisi olduğu sonucu çıkarılabilir. 4054 sayılı 
Kanun'un 9 uncu maddesinin "Kurul'un bu kanunun 4, 6 ve 7 nci maddeleri
nin ihlal edildiğini tesbit etmesi halinde ihlale son verebilmek için nasıl hareket 
edeceği düzenlenmekte ve nihai karara kadar ciddi ve telafisi imkansız zararla

rın ortaya çıkacağına dair kuvvetli emarelerin varlığı halinde geçici tedbirler 
alabileceği belirtilmektedir" diyen gerekçesinden de aynı sonuca ulaşılabilmek
tedir. Nitekim Rekabet Kurulu'nun 9 uncu maddenin son fıkrası hükmü uyarın
ca geçici tedbir kararı vermesi ve bunda da takdir yetkisinin bulunduğu husu
sunda ne Kurul ne de Danıştay kararları arasında herhangi bir çelişki bulun
mamaktadır. Ancak dikkat edileceği üzere, maddenin gerekçesinde 3 üncü 
fıkranın uygulanmasına ilişkin herhangi bir değerlendirmeye yer verilmemekte
dir. Kanaatimizce 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanmasında Rekabet 
Kurulu'nun takdir yetkisi bulunduğunda tereddüt olmamakla birlikte, ilgili Kurul 
kararları ile Danıştay kararları dolayısıyla uygulamada tereddütlerin bulundu
ğu; Kurul tarafından yazılı görüş bildirilmesi yerine ihlale son verme kararı veya 
soruşturma açılmasına gerek olmadığı yönünde karar verilmesi gerekliliği üze
rinde durulmaktadır. Çalışmamızın bir sonraki bölümünde Danıştay'ın Rekabet 
Kurulu'nun yazılı görüş bildirmesiyle ilgili yaklaşımına değinileceğinden, bu 
bölümde konuyla ilgili yakın tarihli Kurul kararlarına değinmek yerinde olabilir. 

09.05.2013 tarihli kararında9 Rekabet Kurulu, yaptırdığı önaraşbrma so
nucunda 4054 sayılı Kanun'un 41 inci maddesi uyarınca "soruşturma açılma
sına gerek olmadığına, bununla birlikte, elde edilen bulgu ve emareler dikkate 

alınarak, 4054 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesi kapsamında rekabeti bozucu 

etki doğuran ya da doğurabilecek uygulamalardan kaçınılması gerektiği, aksi 

takdirde 4054 sayılı Kanun çerçevesinde haklarında işlem başlatılacağı yönün-

9 Rekabet Kurulu, Dosya Sayısı: 2012-3-155, Karar Sayısı: 13-27/363-167, Karar Tarihi: 09.05.2013, 
www.rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 18.12.2015. 
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de Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilgili teşebbüslere ve 
teşebbüs birliğine görüş bildirilmesi için Başkanlığın görevlendirilmesine oyçok
luğu ile" karar vermiştir. Karara karşı oy yazan üyenin gerekçesi dikkat çekici
dir. Üyeye göre, Kurul'un önaraştırma sonucunda elde ettiği bi1gi ve belgelerle 
rekabet kurallarının ihlal edildiğine ilişkin bir kanaate ulaşılamıyorsa, daha 
detaylı bilgilere ulaşılabileceğinin öngörülmesi halinde soruşturma açılmasına 
karar verilmesi gerekmektedir. Nitekim söz konusu karşı oyda Danıştay içtihat
larının da bu yönde olduğuna, ayrıca Danıştay'ın rekabet ihlali oluşturabilecek 
eylemlerin tespit edilmesi halinde Kurul'un 4054 sayılı Kanun'un 9 uncu mad
desinin üçüncü fıkrasında öngörülen görüş bildirme ile süreci sonlandıramaya
cağına ilişkin kararları bulunduğuna yer verilmektedir. 

Rekabet Kurulu'nun önaraştırma sonucunda oybirliği ile Kanun'un 9 un
cu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüş bildirilmesi için Başkanlığın gö
revlendirilmesine ilişkin kararları10 da bulunmaktadır. Rekabet hukuku mesele
lerinden bağımsız olarak ele alındığında söz konusu görüşlerin yaptırımla des
teklenen uyarı yazıları niteliğinde olduğu belirtilebilir. Bu kararlarda da dikkat 
çeken husus, kararlara karşı oy yazan üyelerin yine Danıştay içtihatlarıyla des
tekledikleri görüşleridir. 

16.04.2014 tarihli kararında1 1  Rekabet Kurulu, önaraştırma sonucunda 
dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun'un 41 inci maddesi 
uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına; elde edilen bulgu ve emare
ler dikkate alınarak kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde inceleme konusu 
sözleşmelerde 4054 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesine aykırılıkları ortadan 
kaldıracak değişikliklerin yapılması ve Rekabet Kurumu'na tevsik edilmesi ge
rektiği, aksi takdirde 4054 sayılı Kanun çerçevesinde haklarında işlem başlatıla
cağı yönünde Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüş 
bildirilmesi için Başkanlığın görevlendirilmesine oyçokluğu ile karar vermiştir. 
Karara karşı oy yazan iki üye, karşı oy gerekçelerinde 4054 sayılı Kanun'un 1, 
40 ve 41 inci maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden Rekabet Kurulu'nun 
önaraştırma sonucunda rekabet ihlali bulunmadığı yönünde tam kanaat oluş
ması halinde ancak soruşturma açılmamasına karar verebileceğini belirttikten 
sonra, bilgi ve belgelerin yetersizliği nedeniyle böyle bir kanaate varılamıyorsa 

ıo Rekabet Kurulu, Dosya Sayısı: 2012-2-12, Karar Sayısı: 13-25/331-150, Karar Tarihi: 02.0.2013; Dosya 
Sayısı: 2013-1-85, Karar Sayısı: 13-57/797-M ,  Karar Tarihi: 09.10.2013; Dosya Sayısı: 2013-2-54, Karar 
Sayısı: 13 -71/960407, Karar Tarihi: 19.12.2013; Dosya Sayısı: 20134-111, Karar Sayısı: 14-17/323-
141, Karar Tarihi: 08.05.2014. www.rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 18.12.2015. 

11 Rekabet Kurulu, Dosya Sayısı: 2013-4-107, Karar Sayısı: 14-15/276-118, Karar Tarihi: 16.04.2014, 
www.rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 20.12.2015. 



Rekabet Kurulu'nun 4054 Sayılı Kanun Madde 9/3 Uyarınca Bildirdiği Görüşlere 173 
Danıştay'ın Yaklaşımı 

soruşturma açılması gerektiğini, Danıştay içtihatlarının da bu yönde olduğunu 
tekrarlamaktadır. Yine aynı karardaki bir diğer karşı oy gerekçesinde ise, dosya 
konusu iddialar bakımından Kanun'un 41 inci maddesi uyarınca soruşturma 
açılmasının, Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüş bildi
rilmesine nazaran daha isabetli olacağı belirtildikten sonra Danıştay 13. Daire
si'nin 02.04.2013 tarihli kararından sonra görüş bildirilmesinin bir seçenek 
olmaktan çıktığı ifade edilmektedir. 

22.10.2014 tarihli kararlarından 12 birinde ise Rekabet Kurulu, "düzenle
nen rapora ve dosya kapsamına göre, tespit edilen eylemlere ilişkin olarak 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yasal ve ikincil mevzuattan 
kaynaklanan yetkisinin bulunduğu ve halen EPDK tarafından konuya ilişkin 
olarak bir incelemenin yürütüldüğü dikkate alınarak; serbestleşmenin önünde 
engel teşkil eden her türlü uygulamaya ivedilikle son verilmesini teminen 4054 
sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca hakkında 
önaraştırma yürütülen teşebbüslere" görüş bildirilmesine, "bu nedenle 4054 
sayılı Kanun'un 41 inci maddesi uyarınca bu aşamada şikayetin reddi ile soruş
turma açılmamasına oyçokluğu" ile karar vermiştir. Karara karşı oy yazan üye
lerden birisi görüşünde, Danıştay'ın "13. Dairesinin birçok kararında Rekabet 
Kurulu'nun kendisine gelen şikayetleri 4054 sayılı Yasanın 9/3 maddesi ile 
görüş bildirerek sonlandıramayacağı" nı belirttikten sonra Kurul'un "eğer ihlal 
yönünde birtakım emareler görüyorsa soruşturma açması gerektiği" ni belirt
miştir. Aynı üye, "ancak çoğunluk, olayımızda şikayet konularını görevimizde 
görmediğimizden soruşturma açmıyoruz ve gereği yapılmak üzere EPDK'na 
gönderiyoruz diyebilirse de, buna karşılık bizde haklı olarak madem konuyu 
Rekabet Kurulu'nun görev alanında görmüyorsanız neden 9/3 maddesine göre 
görüş gönderiyorsunuz diye sorarız. Danıştay'ın emsal kararlarından çıkacak 
bir diğer sonuçta budur" diyerek çoğunluk görüşüne katılmamıştır. Aynı karara 
karşı oy yazan diğer üye ise, "Kurul bir yandan serbestleşmenin önünde engel 
teşkil eden her türlü uygulamaya ivedilikle son verilmesini sağlamak amacıyla 
ilgili teşebbüse Kanunun 9/3 maddesi anlamında görüş göndermekte ancak 
soruşturma açmamaktadır. Danıştay 13. Dairesi bir kararında Kanunun 9/3 
hükmü uyarınca görüş gönderilmesinin ihlalin kabulü anlamına geldiği açıkça 
belirtilmiştir. Nitekim Kurulca, Kanun'un 9/3 hükmü uyarınca görüş gönderile
rek sonuçlandırılan dosyalara ilişkin �eredeyse bütün kararlar Danıştay tarafın
dan iptal edilmiş bulunmaktadır. Danıştay 13. Dairesi tarafından pek çok ka-

12 Rekabet Kurulu, Dosya Sayısı: 2014-1-70, Karar Sayısı: 14 -42/761-337, Karar Tarihi: 22.10.2014. Ben
zer yönde bir diğer karar için bkz. Rekabet Kurulu, Dosya Sayısı: 2014-1-43, Karar Sayısı: 14-42/762-
338, Karar Tarihi: 22.10.2014, www.rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 20.12.2015. 
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rarda önaraştırma sonucunda ihlal oluşturabilecek eylemlerin tespit edilmesi 
halinde soruşturma açılması gerektiği, 9/3 uyarınca görüş gönderilmesi suretiy
le sürecin sonlandırılmasının hukuka uygun olmadığı; her türlü şüpheyi ortadan 
kaldırmak amacıyla soruşturma açılması gerektiği, Rekabet Kuruluna tanınan 
yetkilerin Kanun'un birinci maddesi ile zikredilen rekabeti koruma amacının 
sağlanması için kullanılması gerektiği açıkça ifade edilmiştir" diyerek çoğunluk 
görüşüne katılmamıştır. 

Dikkat edilecek olursa, Rekabet Kurulu yakın tarihli kararlarında oybirliği 
ya da oyçol<luğu ile 4054 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yapılan önaraştırma sonucunda görüş bildirilmesine karar verebilmek
tedir. Oybirliği ve oyçokluğu ile alınan kararlar arasında dikkat çeken fark ise, 
rekabet ihlali iddialarından bağımsız olarak, önaraştırma sonucunda yeterli bilgi 
ve belgeye ulaşılamaması nedeniyle tam kanaat oluşmadığından bahisle soruş
turma açılmasına karar verilmesi gerekirken aksi yönde karar verildiği durum
lardır. Oyçol<luğu ile alınan kararların neredeyse tamamında bu hususa dikkat 
çekerek karşı oy yazan üyeler, özellikle Danıştay'ın Rekabet Kurulu'nun görüş
lerine yaklaşımına değinmektedirler. 

Kanaatimizce Rekabet Kurulu görüşleri yaptırımla desteklenen bazıları 
dışında idari davaya konu olabilecek, kesin ve yürütülmesi gereken nitelikte 
kararlar değildir. Her ne kadar Anayasa'nın 138 inci maddesi ile İdari Yargıla
ma Usulü Kanunu'nun 28 inci maddesi mahkeme kararlarına uyma yanında 
kararların gereğinin yerine getirilmesi yükümlülüğünü öngörüyor olsa da idari 
yargı yerleri idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak nitelikte yargı kararı 
verememelidir. 

2. REKABET KURULU GÖRÜŞLERİNİN HUKUKİ NİTEILİGİ VE 
DANIŞTAY'IN YAKLAŞIMI 

Rekabet Kurumu karar organı olan Kurul aracılığıyla 4054 sayılı Kanun'a 
dayanarak düzenleyici veya bireysel nitelikte işlemler tesis edebilmekte ayrıca 
Kanun'un 9 unc� maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüş bildirilmesine veya 
dördüncü fıkrası uyarınca geçici tedbir karan uygulanmasına karar verebilmek
tedir. Yukarıda da yer vermeye çalıştığımız gibi, Rekabet Kurulu'nun olayın 
özelliğine göre görüş bildirmek veya geçici tedbir kararı almak konusunda tak
dir yetkisi bulunmaktadır. 
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Doktrinde değişik adlarla13 açıklanmaya çalışılan ancak idarenin temelde 
ilgililerin hukuki durumunda herhangi bir değişiklik yaratmayan ve idari dava
ya konu edilemeyecek kararları bulunmaktadır. Nitekim doktrinde "iş/emin 
muhatabına önceden yapılan bildirim, iş/em muhatabının görüşünün alınması, 
keşif, bir başka makamın görüş ve önerilerinin alınması gibi işlemler"in icrai 
olmadıkları ifade edilmektedir14

. Bu kararlar genel olarak idarenin karar niteli
ğinde olmayan işlemleri olarak ifade edilmektedir. Kural olarak idari işlemler 
icrai nitelikte olup, bunların iptal davası konusu yapılabilmeleri için İdari Yargı
lama Usulü Kanunu'nun 2 inci maddesinde de belirtildiği üzere, kesin ve yürü
tülebilir nitelikte olmaları gerekmektedir. Bunun anlamı, idari işlemlerin ilgilileri 
hakkında hüküm ve sonuç doğurması, onların hukuki statülerini değiştirebile
cek nitelikte olmasıdır. Kural bu olmakla birlikte, idarenin ilgilileri hakkında 
herhangi bir hüküm veya sonuç doğurmayan dolayısıyla bağlayıcı olmadıkları 
kabul edilen ve herhangi bir itiraz konusu yapılamayacağı beliırtilen 15 işlemleri 
de vardır. İdare hukuku doktrininde bu tür işlemler, idarenin karar niteliğinde 
olmayan işlemleri olarak içdüzen işlemleri, hazırlık işlemleri ile görüş ve önerile
ri olarak üç gruba ayrılarak incelenmektedir. 16 Söz konusu işlemler bu özellikle
ri dolayısıyla idari davalara konu edilemezler veya edilseler dahi davanın red
dine karar verilmektedir. 

Nitekim idarenin karar niteliğinde olmayan işlemlerine karşı açılan dava
larda Danıştay da bunların idari davaya konu olamayacakları gerekçesiyle 
davanın reddine karar vermektedir. 17Örneğin Danıştay 15. Dairesi, 11.03.2015 

tarihli kararında "idare tarafından bir kamu hizmetinin yürütülmesi dolayısıyla 
gerek kendiliğinden gerekse istem üzerine tesis edilen kesin ve yürütülmesi 
zorunlu işlemlere karşı iptal davası açılabileceği açıktır. Bir işlemin kesin ve 
yürütülmesi zorunlu idari işlem sayılabilmesi ise, işlemin, hukuk düzeninde 

13 "Bireylerin hukuki durumlarını etkilemeyen, hukuk düzeninde herhangi bir değişikliğe yol açmayan işlem
ler doktrinde "etkisiz kararlar", "icrai olmayan işlemler'', "idari karara benzeyen işlemler'' veya "idarenin, 
idari karar sayılmayan işlemleri" şeklinde değişik adlarla ifade" edildiğini belirten KAYA, bu tür işlemlerin 
tasnifini da daha ayrıntılı yapmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. KAYA, C. (2005), "Türk İdare Huku
kunda İcrai Olmayan idari İşlemler'', Gazi Üniversitesi Hukuk Faküffesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 1-2. s.253-
284. 

14 SEZGİNER, M. (2011), "İdari İşlem- İcrailik- Ayrılabilir işlem Yargısal Denetim", İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Faküffesi Mecmuası,Cilt: LXIX, Sayı: 1-2, s.244. 

1s D��N ... L. .(1982), /dare Hukuku Dersleri, lstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, s.398. 
ıs GOZUBUYUK, Ş. ve TAN, T. (2014), idare Hukuku, Ci/1 I Genel Esaslar, Güncelleştirilmiş 10. Bası, 

Turhan Kitabevi, Ankara, s.370-378. . 
17 Danıştay 8. Daire, Karar Tarihi: 07.11 .2013, E. 2011n786- K. 2013/7707 "2577 sayılı idari Yargılama 

Usulü Kanunu'nun 14. maddesinin 31d bendinde, dava ailekçelerinin, idari davaya konu olacak kesin ve 
yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı yönünden inceleneceği, 15. maddesinin 1/b bendinde ise, 
14. maddenin 3/c, 3/d ve 3/e bentlerinde yazılı hallerde davanın reddine karar verileceği, hükmüne yer 
verilmiştir. idari davaya konu olabilecek idari işlemler, idare tarafından bir kamu hizmetinin yürütülmesi 
amacıyla, kamu gücü kullanılarak tek yanlı olarak tesis edilen ilgililerin huk_ukunu etkileyen kesin ve yürü
tülmesi zorunlu işlemlerdir." www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 05.01.2016. 
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varlık kazanabilmesi için gerekli prosedürün son aşamasını geçirmiş bulunma
sına, başka bir idari makamın onayına ihtiyaç göstermeksizin hukuk düzeninde 
değişiklik meydana getirebilmesine, başka bir anlatımla idare edilenlerin huku
ki durumunu doğrudan etkileyebilmesine bağlıdır" şeklinde son yirmi yıldır 
istikrar gösteren içtihadını tekrarlamasının ardından Hasta Hakları Yönergesi
nin 4/d ve 13 üncü madde hükümlerini "Hastane Hasta Hakları Kurulu (. . .  ) 
hastane hasta hakları biriminden gelen raporları değerlendiren, sonuçlandıran 
ve hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunan ve 
söz konusu sağlık kurumlarında oluşturulan kurul" olarak Hasta hakları kurulu
nun "görevleri arasında, hasta hakları ve uygulamalarını gerçekleştirmek, baş
vuru dosyalarını değerlendirmek, hasta haklarının geliştirilmesi için tavsiyelerde 
bulunmak ve Hasta hakları kurulları başvuru dosyalarını hasta hakkı ihlali açı
sından değerlendirip idareye görüşünü sunmakla yükümlü olduğu belirtilmiş
tir" dedikten sonra "mevzuat hükümleri birlikt� değerlendirildiğinde, davaya 
konu işlemin tek başına davacının hukuki durumunda değişiklik yaratan bir 
idari işlem niteliğinde olmadığı, ilgili idarelere gerekli işlemleri yapması konu
sunda getirilen bir öneri niteliğinde olduğu, başka bir anlatımla kesin ve yürü
tülmesi zorunlu idari işlemler öncesinde tesis edilen bir hazırlık işleminden 
ibaret olduğu anlaşıldığından, idari davaya konu olabilecek kes in ve yürütül
mesi zorunlu bir idari işlem niteliğine sahip olmayan işleme karşı açılan dava
nın esasının incelenmesine olanak bulunmadığı sonucuna" varmıştır. 18 

Danıştay yaklaşımının idarenin karar niteliğinde olmayan işlemlerine 
karşı açılan davalarda bunların "kesin ve yürütülmesi gereken işlem "!er olma
dığı gerekçesiyle idari davaya konu edilemeyecekleri şeklinde olduğu belirtile
bilirse de, Danıştay'ın idarenin yaptırımla desteklenen uyarılarının idari davaya 
konu edilebileceklerine ilişkin kararları19 da bulunmaktadır. Örneğin aşağıda da 
görüleceği üzere, Rekabet Kurulu'nun "tarifelerdeki 4054 sayılı Kanun'a aykırı
lık teşkil edebilecek hükümlerin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, aksi 
halde haklarında soruşturma açılacağına yönelik görüş"ü bu kapsamda değer
lendirilebilir. 

ıs Danıştay 15. Daire, Karar Tarihi: 11.03.2015, E. 201313390- K. 201511374, Danıştay'ın benzer yöndeki 
kararları için bkz. Danıştay 6. Daire, Karar Tarihi: 19.11.1998, E. 199714497- K. 199815629; Danıştay 5. 
Daire, Karar Tarihi: 01.03.2004, E. 200314231- K. 20041815; Danıştay 12. Daire, Karar Tarihi: 
24.02.2010, E. 200714720- K. 201011065; Danıştay 2. Daire, Karar Tarihi: 02.03.2010, E. 200814715- K. 
20101814, www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 25.12.2015. 

19 "Hafriyat Harcının ödenmesi gerektiğinin yükümlü kuruma 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 35. madde
sinde öngörülen biçimde düzenlenecek bir ihbarname ile duyurulması, borcun vadesinde ödenmemesi 
halinde de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55. maddesinde belirtilen 
ödeme emrinin düzenlenmesi gerekmekte iken, anılan Kanun hükmünde belirtilen ihbarname niteliğini 
taşıyan bir yazı ile söz konusu hafriyat harcının ödenmesi hususunun yükümlü kuruma kesin olarak" bil
dirilmesine ilişkin işlemin idari davaya konu edilebileceği hakkında bkz. Danıştay 9. Daire, Karar Tarihi: 
11.04.1991, E. 19901651- K. 199111468, www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 26.12.2015. 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi, idare hukuku öğretisi ve idari yargı karar
larında idarenin görüş ve önerilerinin kesin ve yürütülebilir nitelikte işlem ol
madıklarından bahisle idari davaya konu edilemeyecekleri kabul edilse de Da 
nıştay'ın Rekabet Kurulu görüşlerine karşı yaklaşımının, aksi yönde kararları 
olmakla birlikte, bu yönde olmadığı söylenebilir. 

Yakın tarihli kararlarında Danıştay'ın Rekabet Kurulu'nun Kanun'un 9 
uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca bildirdiği görüşlere karşı açılan dava
ları karara bağladığı görülmektedir. Aşağıda da görüleceği üzere 2010 yılında 
verdiği bir kararında Danıştay 13 üncü Dairesi, Rekabet Kur.uEu'nun bildirdiği 
görüşe karşı açılan davada, söz konusu görüşün idari davaya konu olabilecek 
bir işlem olmadığı gerekçesiyle red kararı vermişse de Daire'nin sonrasında 
verdiği kararlarında bu yaklaşımını değiştirdiği gözlenmektedir. 

Rekabet Kurulu, 04.07.2007 tarih ve 07-56/668-231 sayılı kararı ile 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayım
lanan tüm tarifelerdeki 4054 sayılı Kanun'a aykırılık teşkil edebilecek hükümle
rin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, aksi halde haklarında soruşturma 
açılacağına yönelik görüş bildirilmesine yapılan önaraştırma sonunda karar 
vermiştir. Söz konusu Kurul kararına karşı açılan davada Danıştay 13 üncü 
Dairesi20, "bilindiği gibi, idari işlemlerin idari davaya konu olabilmeleri için, 
kesin ve yürütülebilir olma niteliklerini birlikte taşımaları gerekmektedir. Başka 
bir anlatımla, işlemin yürütülebilir duruma gelmesi, mevzuatta öngörülen un
surları taşıması ve uygulamaya konulmaya hazır bulunması iptal davası için 
zorunlu koşullardan birisidir. Ön iş/em/er ise, kesin ve yürütülmesi zorunlu 
işlemlerin ortaya çıkarılmasına yönelik hazırlık işlemleridir ve tek başına kişiler 
üzerinde hukuksal etki yaratmazlar. Bu nedenle iptal davasına konu edilemez
ler. Dava konusu edilen Kurul kararı; DHMI'nin, havaalanlarında yer tahsis 
hizmetlerine yönelik uygulamalarına ilişkin olarak 4054 sayılı Kanun'un 9. 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tesis edilen, yer tahsis tarifesindeki bir iba
renin kaldırılması ve tüm tarifelerdeki 4054 sayılı Kanun'a aykırılık teşkil edebi
lecek hükümlerin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği konusun
da görüş bildiren, aksi halde hakkında soruşturma açılacağı konusunda 
DHMİ'nin bilgilendirilmesine ve uyarılmasına yönelik bir işlem olup, işlemde 9. 

maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen geçici tedbir niteliği de bulunmamak
tadır. İdari işlem(erin yukarıda belirtilen niteliği ve dava konusu işlemin içeriği 
birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu Kurul kararının, kesin ve yürütülebi
lir bir işlem olmadığı, buna karşılık takdirin davacıya bağlı olmak üzere, Kanun
'un 6. maddesine aykırı görülmesi nedeniyle, havaalan/arında yer tahsis hiz-

20 Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 01.02.2010, E. 2007/13545- K. 2010/768. Aynı yönde oyçokluğu ile 
alınan kararlar için bkz. Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 30.04.2010, E. 2007/11288- K. 2010/3668; Da
nıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 28.01.2011, E. 2010/4093- K. 2011/291, www.kazanci.corn.tr, Erişim Tari
hi: 27.12.2015. 
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metlerine ilişkin olarak kiracı teşebbüsler arasındaki farklı uygulamalara son 
verilmesi konusunda uyarılmasına ve bilgi verilmesine yönelik bir işlem olduğu 
anlaşılmaktadır" dedikten sonra "2577 sayılı Kanun'da yer alan yasal düzenle
meler karşısında, idari davaya konu edilebilecek nitelikleri taşımayan dava 
konusu Kurul kararının iptali istenilen kısmının esasının incelenmesi olanağı" 
bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine oybirliği ile karar vermiştir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) da Danıştay 13. Daire
si'nin Rekabet Kurulu'nun 4054 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca bildirdiği görüşlerin idari davaya konu edilemeyecekleri gere k 
çesiyle verdiği davanın reddine ilişkin kararlarını ise onamaktadır21. DİDDK, 13 
üncü Daire'nin temyiz edilen kararlarında ayrıca bir değerlendirme yapmaksı
zın karar gerekçelerini tekrarlayarak karar vermektedir. DİDDK tarafından ona
nan 13 üncü Daire kararında "davaya konu edilen Kurul kararının, 4054 Sayılı 
Kanunun 9. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, re:Cabet ihlali teşkil edebilecek uy
gulamalarının sona erdirilmesini teminen görüş içeren, bilgilendirme ve uya
rılmaya yönelik bir işlem olduğu ve işlemde 9. maddenin 4. fıkrasında öngörü
len geçici tedbir niteliğinin de bulunmadığı, idari işlemlerin niteliği ve davaya 
konu işlemin içeriği birlikte değerlendirildiğinde, davaya konu Kurul kararının, 
kesin ve yürütülebilir bir işlem olmadığı sonucuna varıldığı; bu durumda, 2577 
Sayılı Kanun'da yer alan yasal düzenleme karşısında, idari davaya konu edile
bilecek nitelikleri taşımayan davaya konu Kurul kararının iptali isteminin esası
nın incelenmesi olanağı bulunmadığı" denilerek davanın reddine karar veril
miştir. 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ih
lal edildiği iddiası üzerine yapılan soruşturma sonucu; mevcut bilgi ve belgeler 
ihlalin varlığını ortaya koymaya yeterli olmadığından ceza tertibine gerek bu
lunmadığına, hakim durumda olan adı geçen teşebbüsün rekabeti kısıtlayıcı 
karar ve uygulamalardan kaçınması yönünde Başkanlık tarafından görüş yazısı 
gönderilmesine ilişkin Rekabet Kurulu'nun 05.06.2007 tarih ve 07-47/506-181 
sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada Danıştay 13 üncü Dairesi yukarı
da yer verdiğimiz yaklaşımının tamamen aksi yönünde karar vermiştir22. Söz 
konusu kararda 13 üncü Daire, "soruşturmanın muhatabı olan teşebbüsün 
hakim durumda olması nedeniyle bu tür eylemlerinin "ihlale dönüşme" riski 
taşıdığı ve bu hususun bildirilmesinin yerinde olduğu sonucuna ulaşıldığı ge
rekçesiyle, hakim durumda olan adı geçen teşebbüsün rekabeti kısıtlayıcı karar 
ve uygulamalardan kaçınması yönünde Başkanlık tarafından görüş yazısı gön-

21 Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu, Karar Tarihi: 12.06.2013, E. 2009/2620- K. 2013/2325; Danıştay 
idari Dava Daireleri Kurulu, Karar Tarihi: 12.06.2013, E. 2011/1393- K. 2013/2324, www.kazanci.com.tr, 
Erişim Tarihi: 26.12.2015. 

22 Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 07.02.2011, E. 2007/13574- K. 2011/486, www.kazanci.com.tr, Erişim 
Tarihi: 26.12.2015. 
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derilmesine "karar verilmesi de bu eylemlerin gerçekte hakim durumun kötüye 
kullanılması niteliğinde olduğunun Kurulca da kabulü anlamına geldiği ve bu 
haliyle esasen ihlalin varlığı saptanmış olduğundan" ve "Kanun'un 16. madde
sinin 2. fıkrası uyannca para cezası verilmesi gerekirken, mal vermeyi reddet
me kapsamında olan süregelen arz ilişkisinin kesilmesi durumunun, hakim 
durumun kötüye kullanılması olarak sayılması için taşıması gereken unsurlar 
dan 4. kriter olan rekabeti kısıtlayıcı etkisi olması şartının gerçekleşmediği ge
rekçesiyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır" diyerek görüş 
yazısı gönderilmesine ilişkin işlemin oybirliği ile iptaline karar vermiştir. Dikkat 
edilecek olursa bu kararda Danıştay, görüş yazısı gönderilmesine ilişkin işlemin 
hukuki niteliğini tartışmamış, Rekabet Kurulu'nun hangi yönde karar vermesi 
gerektiğini belirtmiştir. 

Nitekim aynı yıl verdiği bir başka kararında da Danıştay 13 üncü Dairesi 
"4054 sayılı Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen şartlara uygunluğunun sağ
lanmasının gerektiği hususunda teşebbüse görüş yazısı gönderilmesine ilişkin 
olarak, davacı şirkete 12.03.2008 tarih ve 842 sayılı işlemle bildirilen 
27.12.2007 tarih ve 07- 92/1191 - 461 sayılı Rekabet Kurulu kararının" oybirliği 
ile iptaline karar vermiştir23

. İptal kararının gerekçesinde 13 üncü Daire, Reka
bet Kurulu'nun "4054 sayılı Kanun'un rekabetin korunması amacı doğrultu
sunda, Kurul'un re'sen veya kendisine intikal eden başvurular üzerine, doğru
dan soruşturma açılmasına yetecek bilgi ve belge bulunmadığt hallerde, daha 
fazla bilgi ve belge elde edebilmek için açmış olduğu önaraştırma neticesinde, 
ancak, rekabet kurallarını ihlal eden her hangi bir eylem, karar ve anlaşmanın 
bulunmadığının hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması 
halinde soruşturma açılmamasına karar verebileceği" görüşünü yineleyerek 
Kurul kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

2011 yılında verdiği bir başka kararında Danıştay 13 üncü Dairesi24, yu
karıdaki yaklaşımını korumakla birlikte, bu defa 4054 sayılı Kanun'un 9 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasıyla Kurul'a tanınan görüş bildirme yetkisinin niteliği
ni irdelemekte; Rekabet Kurulu'nun görüş bildirmek ile önaraştırma sürecini 
sonlandıramayacağını ifade etmektedir. "Yapılan ön araştırma sonucunda şika
yet edilen teşebbüsün ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunmadığından, 
eylemlerinin 6. madde bağlamında ihlal oluşturmadığına, teşebbüsün diğer 
bazı eylemlerinin ise 4. maddesi kapsamında ihlal teşkil edebileceğine, bu ne
denle 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi uyarınca, bahse konu uygulamalardan 
kaçınılması, aksi halde haklarında soruşturma açılacağı hususlarında şikayet 
edilen" şirkete görüş yazısı gönderilmesine ilişkin 04.07.2007 tarih ve 07-

23 Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 18.04.2011, E. 2008/4519- K. 2011/1655, www.kazanci.com.tr, Erişim 
Tarihi: 27.12.2015. 

24 Danıştay 13. Daire, 30.1 1 .2011, E. 2008/3117- K. 2011/5424, www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 
27.12.2015. 
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56/669-232 sayılı Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada 13. 
Daire, "rekabet hukukunun amaç ve ilkeleri ve 4054 sayılı Kanun'da öngörülen 
usul açısından, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiasına dayanan bir şikayet 
hakkında soruşturma açmaya gerek olup olmadığını anlamak için yapılan ön 
araştırma sonucunda, eylemin veya anlaşmanın 4054 sayılı Kanun kapsamında 
bir ihlal olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle soruşturma açılıp açılmaya
cağına karar verilmesi gerektiği somut olayda şikayet edilen (. . .) A.Ş'nin ihlal 
oluşturabilecek eylemlerinin tespit edilmesi karşısında 4054 sayılı Kanun'un 
9/3. maddesi uyarınca görüş bildirilmesi suretiyle sürecin sonlandırılamayacağı 
açık olduğundan davacı şirketin iddiaları ile ilgili olarak yapılan ön araştırma 
sırasında elde edilen deliller doğrultusunda araştırmanın genişletilmesi suretiyle 
elde edilecek bilgi, belge ve deliller ışığında değerlendirilmesi suretiyle her türlü 
şüpheden uzak bir şekilde açıklığa kavuşturulması için soruşturma açılması 
gerekirken, rekabete aykırı olduğu iddia edilen eylem sonucunda 4054 sayılı 
Kanun'un 9. maddesinin 3. fıkrasına göre şikayet edilen teşebbüse görüş yazısı 
gönderilmesine" ilişkin dava konusu Kurul kararının hukuka aykırı olduğuna ve 
iptaline oybirliği ile karar vermiştir. Nitekim Danıştay 13. Dairesi, benzer yakla
şımını 01.02.2013 tarihli kararında25 da yinelemiştir. 

Danıştay'ın Rekabet Kurulu'nun önaraştırma sonucunda ilgililerine bil
dirdiği görüşlerini idari davaya konu edilebilecek nitelikte işlem olarak nitelen
dirdiği kararlarında dikkat çeken, eleştirilebilir bir başka husus ise, Danıştay'ın 
Rekabet Kurulu'nun ne yönde karar vermesi gerektiğine ilişkin yaklaşımıdır. 

25 Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 01.02.2013, E. 200911180- K. 20131220, www.kazanci.com.tr, Erişim 
Tarihi: 27.12.2015 13. Daire bu kararda "Kanun'un 40. maddesinde, Kurumun re'sen veya kendisine inti
kal eden başvurular üzerine doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup 
olmadığının tespiti için önaraştırma yapılmasına, 41. maddesi gereğince de, önaraştırma raporu üzerine 
soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar vereceği, Kanun'un 43., 44., 45., 46. ve 47. maddele
rinde öngörülen süreç yürütülerek, hakkında soruşturma yürütülenin savunması alındıktan sonra nihai 
kararın verileceği hükümleri yer almıştır. Uyuşmazlık konusu olayda ise, şikayetçilerin 4054 Sayılı Yasa
ya aykınlık iddialarının Rekabet Kurulu uzmanlarınca yapılan inceleme sonucu düzenlenen ilk inceleme 
raporu görüşülerek 4054 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde hukuki değerlendirme yapılmak 
suretiyle Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandığı ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu
nun ilgili Tebliğ ve Protokollerinden reçete dağıtımına dair düzenlemeleri çıkarmasıyla, inceleme konusu 
rekabet sorununun, uygulamanın ardında kamu iradesinin bulunduğu iddiası yönüyle ortadan kaldırıldı
ğına ve şikayet başvurularından rekabetin tesisine dair taleplerin karşılandığına, 4054 Sayılı Kanunun 9. 
maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Türk Eczacıları Birliği'ne her türlü reçete dağıtımına son verilmesi, aksi 
halde 4054 Sayılı Kanun çerçevesinde işlem başlatılacağı hususunda görüş yazısı gönderilmek üzere 
Başkanlığa yetki verilmek suretiyle şikayetin ilk inceleme aşamasında reddine karar verildiği görülmekte
dir. Bu durumda, davacı iddialarının 4054 Sayılı Kanun kapsamında ihlal iddialarına dair bulunması ne
deniyle, davalı idarece davacı ve diğer şikayetçilerin iddialarıyla ilgili olarak soruşturma açılmasına gerek 
olup olmadığının tespiti için önaraştırma yapılmasına karar verilmesi gerekirken, belirtilen sürece uyu l 
maksızın Kuru/'ca doğrudan ilk inceleme raporu değerlendirilerek karar verilmesinde 4054 Sayılı Kanun'a 
uygunluk görülmemiştir" diyerek oybirliğiyle Rekabet Kurulu kararını iptal etmiştir. 
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Anayasa'nın 125 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile İdari Yargılama 
Usulü Kanunu'nun (İYUK) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yargılama- yetkisi
nin sınırı düzenlenmektedir. Söz konusu hükümler uyarınca idari yargı yerleri 
yerindelik denetimi yapamayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idare
nin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremeyecektir. 

Bir önceki bölümde Rekabet Kurulu'nun 4054 sayılı Kanun'un 9 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüş bildirme hususunda takdir yetkisinin 
bulunduğunu iddia etmemize karşın Danıştay'ın genel olarak yaklaşımının bu 
yönde olmadığını söylemek gerekmektedir. Önaraştırma sonrası Rekabet Kuru
lu'nun ilgililere görüş bildiren işlemlerine karşı açılan davalarda Danıştay'ın söz 
konusu görüşün hukuki niteliğini ve hukuka aykırılığını dahi incelemeden Re
kabet Kurulu'nun görüş bildirmekle yetinmeyip soruşturma açılmasına veya 
ihlale son verilmesine yönelik karar alması gerektiğini belirtmesinin yerindelik 
denetimi ve takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilememesi bakı
mından eleştirmek gerekmektedir. 

İdarenin yargısal denetimi hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır. İdari 
yargı yerlerinin yerindelik denetimi yapması yargının idareye müdahalesi, tak
dir yetkisini kaldıracak biçimde karar vermesi ise, idareye ne yapması veya 
yapmaması gerektiği konusunda talimat vermesi olarak değerleındirilmektedir. 26 

Yukarıda yer verdiğimiz kararları ile birlikte ele alındığında Danıştay'ın Rekabet 
Kurulu'nun kanunla kendisine tanınan yetkilerine müdahale ettiği sonucu çıka
rılabilir. Danıştay söz konusu kararlarıyla Rekabet Kurulu'nun yeniden karar 
alması gerektiğini belirterek sanki Rekabet Kurulu'nun bir üst merci gibi hareket 
etmiş izlenimini uyandırmakta ve bu yaklaşımıyla Danıştay, bir tür düzenleyici 
ve denetleyici kurum gibi hareket etmiş gibi görünmektedir.27 

26 GÖZÜBÜYÜK, Ş. ve TAN, T. (2014), İdare Hukuku, Cilt il İdari Yargılama Hukuku, Güncelleştirilmiş 7. 
Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, s.536-540. 

21 KÖMÜRCÜLER. E. ve ÖZÇAG, M. (2015), "Bir Regülasyon Kurumu Olar�� Yargı Organı: Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay Kararları nda Devleti n Düzenleyici Rolü", Celal Bayar Universitesi 1.1.B.F., Yöne
tim ve Ekonomi, Cilt:22, Sayı:1, s.83-97. 



SONUÇ 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiği 

1994 yılından beri Kanun'la kendisine verilen görevleri yerine getiren Rekabet 

Kurulu'nun düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulamak gibi önemli işlevleri 

bulunmaktadır. Söz konusu işlevler yanında Rekabet Kurulu'nun geçici tedbir 

kararı almak veya görüş bildirmek gibi yetkileri de bulunmaktadır. 

Kanaatimizce Kurul'un geçici tedbir kararı almak veya görüş bildirmek 

konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak yakın tarihli kararları incelendi

ğinde Rekabet Kurulu'nun bildirdiği görüşlere karşı açılan davalarda Danıştay 

yaklaşımının birkaç noktada eleştirilmesi mümkündür. 

Aksi yönde kararları olmakla birlikte Danıştay, Rekabet Kurulu görüşleri� 

ni idari davaya konu edilebilecek kesin ve yürütülmesi gereken işlemler olarak 

nitelendirdikten sonra davaların esasına girerek karar vermektedir. Oysa dikkat 

edildiğinde aslında herhangi bir hüküm ve sonuç doğurmayan Rekabet Kurulcı 

görüşlerinin idari davaya konu edilmelerinin mümkün olmaması gerekmekte

dir. 

Rekabet Kurulu'nun 4054 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca bildirdiği görüşlere karşı idari yargı yoluna gidilemeyeceğine 
ilişkin görüşümüz, yine 4054 sayılı Kanun'un 42 nci maddesiyle şikayetçiye 

tanınan dava açma hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Her şeyden önce Reka
bet Kurulu'nun görüşlerinin idari dava konusu yapılamayacağına ilişkin görü

şümüz, 42 nci madde kapsamında değildir. Çünkü 42 nci madde açıkça "Ku

ru/un, gerek başvuruları açıkça reddetmesi, gerekse süresi içinde bildirimde 
bulunmayarak reddetmiş sayılması durumlarında, doğrudan ya da dolaylı men

faati olduğunu belgeleyen" herkesin Kurulun red kararına karşı yargı yoluna 

başvurabileceğini düzenlemekte; oysa 9 uncu madde dolayısıyla bildirilen gö
rüşler dava açma hakkını engellemediği gibi inceleme sürecini de sonlandır

mamaktadır. Ayrıca 9 uncu maddesinin üçüncü fıkra hükmü açıkça Kurul'un 
karar almadan önce teşebbüs veya teşebbüs birliklerine görüşünü yazılı olarak 

bildireceğini; dördüncü fıkra hükmü ise, "nihai karara kadar ciddi ve telafi olu
namayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlal
den önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak 
şekilde geçici tedbirler" alabileceğini belirterek Kurul görüşlerinin hukuki niteliği 

konusundaki görüşümüzü destekleyen bir lafza sahiptir. 
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Danıştay ayrıca çalışmamızda yer verdiğimiz Rekabet Kurulu görüşlerine 
karşı açılan davalarda, Kurul görüşlerinin hukuki niteliklerini ve hukuka uygun
luklarını dahi tartışmamaktadır. Söz konusu kararlarında Danıştay, Rekabet 
Kurulu'nun önaraştırma sonucunda yetkisini görüş bildirmek şeklinde kullana
mayacağını, önaraştırmasını soruşturma açılmasına karar vererek ya da soruş
turma açılması talebini reddederek veya ihlale son verecek şekilde sonlandır
ması gerektiğini belirtmektedir. Nitekim Kurul'un oyçokluğu ile aldığı görüş 
bildirilmesine ilişkin kararlarına karşı oy yazan üyeler de Danıştay'ın söz konu
su yaklaşımını savunmaktadır. Oysa ki idari yargı yetkisinin idari eylem ve iş
lem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı 
verilememesi sınırından hareketle Danıştay'ın bu yönde kararlar alması, bu 
sınıra her zaman uyulmadığını iddia edilebilir duruma getirmektedir. 
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Erişim Tarihi: 27.12.2015. 
Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 01 .02.2010, E. 2007/13545- K. 2010/768, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 26.12.2015. 
Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 01 .02.2013, E. 2009/1 180- K. 2013/220, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 27.12.2015. 
Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 07.02.201 1 ,  E. 2007/13574- K. 2011/486, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 26.12.2015. 
Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 18.04.2011 ,  E. 2008/4519- K. 2011/1655, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 27.12.2015. 
Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 28.01.201 1 ,  E. 2010/4093- K. 2011/291, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 27.12.2015. 
Danıştay 13. Daire, Karar Tarihi: 30.04.2010, E. 2007/11288- K. 2010/3668, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 26.12.2015. 
Danıştay 15. Daire, Karar Tarihi: 1 1 .03.2015, E. 2013/3390- K. 2015/1374, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 25.12.2015. 
Danıştay 2. Daire, Karar Tarihi: 02.03.2010, E. 2008/4715- K. 2010/814, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 25.12.2015. 
Danıştay 5. Daire, Karar Tarihi: 01 .03.2004, E. 2003/4231- K. 2004/815, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 25.12.2015. 
Danıştay 6. Daire, Karar Tarihi: 19.11 .1998, E. 1 997/4497- K. 1998/5629, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 25.12.2015. 
Danıştay 8. Daire, Karar Tarihi: 07.11 .2013, E. 2011/7786- K. 2013/7707, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 05.01.2016. 
Danıştay 9. Daire, Karar Tarihi: 1 1 .04.1991, E. 1990/651- K. 1991/1468, 

www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 26.12.2015. 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Karar Tarihi: 12.06.2013, E. 2009/2620- K. 

2013/2325, www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 27.12.2015. 
Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu, Karar Tarihi: 12.06.2013, E. 2011/1393- K. 

2013/2324, www.kazanci.com.tr, Erişim Tarihi: 26.12.2015. 


