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ÖZ 

Rekabet Kurulu (“Kurul”), 08.03.2013 tarih, 13-13/198-100 sayılı 

kararı ile Türkiye’de faaliyet gösteren on iki banka aleyhine (Akbank, 

Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Finans 

Bank, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Denizbank, 

HSBC Bankası, ING Bankası, Türk Ekonomi Bankası) mevduat, kredi 

ve kredi kartı hizmetleri pazarında anlaşma içerisinde bulunmak suretiy-

le 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı 

Kanun”) 4. maddesini ihlal etmelerinden dolayı yaklaşık 1,100,000,000 

(birmilyaryüzmilyon) TL idari para cezasına hükmetmiştir. Cezanın 
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miktarı, muhatapları ve özel hukuka (tazminat davaları) yönelik olası 

sonuçları itibariyle hukuk ve finans çevrelerinde geniş yankı uyandıran 

bu kararın ardından, kanuni haklarının gereği olarak bankalar, söz konu-

su Rekabet Kurulu kararının iptali istemiyle idari yargı sürecini başlat-

mışlardır. 

Yaklaşık 6 yıldır devam eden idari yargı süreci hala sonuçlanma-

mış olmasına karşın, Danıştay 13. Dairesi’nin “karar düzeltme” incele-

mesi sırasında verdiği kararın üzerinde durulması ve etraflıca irdelenme-

si gerekmektedir kanımızca. 

 

Anahtar Kelimeler: Bankalar Arası Uyumlu Eylem, Rekabet Ku-

rulu, Karar Düzeltme, Özel Hukuk Tazminat Sorumluluğu. 

 

ABSTRACT 

With its decision dated 08.03.2013 and numbered 13-13/198-100, 

the Turkish Competition Board ruled on an administrative fine of ap-

proximately 1,100,000,000 (onebillionhundredmillion) Turkish Lira 

against twelve banks operating in Turkey (Akbank, Garanti Bankası, 

Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Finans Bank, Halk Bankası, 

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Denizbank, HSBC Bankası, ING Ban-

kası, Türk Ekonomi Bankası) for violating Article 4 of the Act on the 

Protection of Competition by being engaged in concerted practice in the 

deposit, credit and credit card services market. Following this decision, 

which had an overwhelming impact in legal and financial circles due to 

the amount of the fine, the parties involved and its possible outcomes in 

private law (actions for damages), the banks had initiated the adminis-

trative judicial process by requesting the cancellation of the said decision. 

Although the administrative judicial process has been going on for 

approximately 6 years and has not yet been finalized, we believe it 

would be appropriate to thoroughly examine the decision of the 13th 

Chamber of the Council of State in its “revision of the decision” exami-

nation. 

 

Keywords: Concerted Practice among Banks, Competition Board, 

Revision of Decision, Damage Compensation in Private Law. 
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I. REKABET KURULU KARARI VE KARARA KARŞI YÜ-

RÜTÜLEN İDARİ YARGI SÜRECİ 

1. Rekabet Kurulu Kararı 

Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türkiye’de faaliyet gösteren on iki 

bankanın; mevduat (kamu bankaları açısından kamu mevduatı da dahil 

olmak üzere), kredi ve kredi kartı hizmetlerine ilişkin; faiz oranı, ücret 

ve komisyonların birlikte belirlenmesi konusunda anlaşma ve/veya 

uyumlu eylem içerisinde bulundukları ve bu suretle 4054 sayılı Kanun’u 

ihlal ettikleri iddiasını araştırması sonucunda, 08.03.2013 tarih ve 13-

13/198-100 sayılı kararıyla Akbank, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi 

Bankası, Türkiye İş Bankası, Finans Bank, Halk Bankası, Vakıflar Ban-

kası, Ziraat Bankası, Denizbank, HSBC Bankası, ING Bankası ve Türk 

Ekonomi Bankası aleyhine idari para cezasına hükmetmiştir. Kararda, 

bankacılık sektöründe faaliyet gösteren on iki teşebbüsün; adı geçen 

bankacılık hizmetlerine yönelik uygulanan faiz oranlarını ve ücretlerini 

birlikte belirlemek suretiyle rekabeti sınırlayıcı nitelikte eylemlerde bu-

lundukları, söz konusu eylemlerin mevduat, kredi ve kredi kartı hizmet-

lerini konu edinen tek bir uzlaşma kapsamında gerçekleştiği belirtilmek-

tedir. Kurul kararı içeriğinde, gerçekleştiği tespit edilen uzlaşmaya iliş-

kin olarak şu açıklamalara yer verilmiştir: 

“Bahse konu uzlaşma, tespit edilebilen ilk ve son belgeler esas 

alınmak suretiyle, 21.08.2007 ve 22.09.2011 tarihleri arasında gerçekle-

şen ve kredi, mevduat ve kredi kartı hizmetleri alanında geçerli olan, 

soruşturmaya taraf 12 bankanın tamamının dahil olduğu anlaşmaları 

ve/veya uyumlu eylemleri içermektedir. Sözü edilen hususa yönelik elde 

edilen belgelere göre, uzlaşmanın ortak planını fiyat stratejilerinin bir-

likte belirlenmesi oluşturmaktadır. Bahse konu uzlaşmanın unsurlarının 

belirlenmesi, uzlaşmanın uygulanması ve takibi ise taraflar arasında 

gerçekleştirilen bir dizi iletişim, bilgi paylaşımı ve mutabakat vasıtasıyla 

ifa edilmiştir.”1 

“İşaret edilen belgeler uyarınca, bankacılık sektöründe faaliyet 

gösteren 12 teşebbüs arasında fiyat tespiti amacını taşıyan bir uzlaşma 

kurulmuş, bu uzlaşmanın ortak planının uygulanması ise; kredi, mevduat 

ve kredi kartı hizmetleri kapsamındaki pek çok ürüne yönelik faiz oran-

larının ve ücretlerin tespitinde koordinasyon içerisinde hareket etmek 

üzere icra edilen bir dizi mutabakat ile hayata geçirilmiştir. Yapılan 

                                                 
1 08.03.2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı Rekabet Kurulu kararı, para. 277. 
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mutabakatların taraf sayısı değişkenlik arz etmekle birlikte, bahse konu 

12 bankanın önemli bir bölümü, söz konusu mutabakatların çoğunluğu-

na düzenli olarak iştirak etmiştir.”2 

Kurul, taraflar arasında gerçekleştirilen her bir anlaşma ve/veya 

uyumlu eylemin ayrı birer ihlal niteliği taşımadığı; taraflarca gerçekleşti-

rilen mutabakatların, nihai amacı fiyat koordinasyonu olan bir uzlaşma-

nın unsurlarını oluşturduğu sonucuna ulaşarak tek bir ihlalin varlığını 

işaret etmiştir. 

Bu değerlendirmelerin yanı sıra Kurul, aralarında “centilmenlik 

anlaşması” bulunan ve anlaşmaya sonradan iştirak eden on iki bankanın 

tamamının genel müdür ve genel müdür yardımcıları seviyelerinde uz-

laşmaya dâhil olduğunu ve bankaların, iletişim içerisinde belirledikleri 

fiyatları ilgili pazarda fiilen uyguladıklarına ilişkin tespit ve değerlen-

dirmelerde de bulunmuştur. 

 

2. İlk Derece Mahkemesi ve Danıştay Temyiz İncelemeleri 

On iki bankanın tamamı, Kurul kararının iptali talebiyle idare 

mahkemesine başvurmuştur. İptal talebinin incelenmesinde Ankara 2. 

İdare Mahkemesi, iptal talebinde bulunan tüm bankalar bakımından, 

aşağıdaki ortak değerlendirmeye yer vererek iptal taleplerini ret etmiştir; 

“Soruşturma konusu bankaların mevduat, kredi, kredi kartı hiz-

metleri, faiz oranlan ve birtakım ücretlerin belirlenmesi konularında 

piyasada rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama etkisi doğuran veya 

bu etkiyi doğurabilecek nitelikte olan anlaşma ve uyumlu eylem içerisin-

de bulundukları, ticari sır niteliğindeki bilgileri birbirleriyle paylaştıkla-

rı, piyasaya yönelik kararların uyum ve müzakere içinde beraberce 

alınmasına yönelik irade mutabakatı doğrultusunda hareket ettikleri, bu 

mutabakat kapsamında kararlaştırılan hususların hayata geçirildiğinin 

iktisadi analiz ve grafiklerle sabit olduğu dikkate alındığında (…)” 3 

                                                 
2 08.03.2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı Rekabet Kurulu kararı, para. 283. 
3 Ankara 2. İdare Mahkemesi, 21.11.2014, E. 2014/110, K. 2014/1314; Ankara 2. İdare 

Mahkemesi, 05.12.2014, E. 2014/128, K. 2014/1397; Ankara 2. İdare Mahkemesi, 

21.11.2014, E. 2014/74, K. 2014/1315; Ankara 2. İdare Mahkemesi, 25.12.2014, E. 

2014/119, K. 2014/1580; Ankara 2. İdare Mahkemesi, 05.12.2014, E. 2013/125, K. 

2014/1394; Ankara 2. İdare Mahkemesi, 25.12.2014, E. 2014/232, K. 2014/1581; 

Ankara 2. İdare Mahkemesi, 05.12.2014, E. 2014/137, K. 2014/1393; Ankara 2. İda-
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İlk derece mahkemesinin ret kararı üzerine on iki bankanın tama-

mı, ilgili yargı merci Danıştay’a kararın temyizi talebiyle başvuruda bu-

lunmuşlardır. Temyiz incelemesinde Danıştay 13. Dairesi, Ankara 2. 

İdare Mahkemesi kararının onanmasına yönelik hükmünü, aşağıda yer 

alan tespit ve değerlendirmesi sonucunda vermiştir; 

“Rekabet açısından önemli olduğuna kuşku bulunmayan geleceğe 

ilişkin fiyat ve maliyet gibi bilgilerin piyasada rekabet edilen başka bir 

teşebbüsle paylaşılmasında rekabeti ihlal edici bir amacın olduğu şüp-

hesinin ortaya çıkacağı açıktır. Rekabete hassas bilgilerin paylaşımının 

belirli bir süreç dâhilinde tekrarlanıyor olması da bu şüpheyi destekler 

ve bir anlaşmanın varlığını ortaya koyar niteliktedir. Ayrıca bilgi payla-

şımının tekrar etmiyor olmasının, rekabete hassas bilgi paylaşımını re-

kabete aykırı bir anlaşma olmaktan çıkarmayacağı, bu durumun her 

somut olayın niteliğine göre ilgili mercilerce değerlendirileceği de açık-

tır(…)” 

“(…)Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, çeşitli 

bankacılık hizmetlerine yönelik uygulanan faiz oranlarını ve ücretleri 

birlikte belirlemek üzere rekabeti sınırlayıcı nitelikte eylemlerde bulun-

dukları, söz konusu eylemlerin mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerini 

konu edinen bir uzlaşma kapsamında vuku bulduğu, uzlaşmanın ortak 

paydasını fiyat stratejilerinin birlikte belirlenmesinin oluşturduğu, uz-

laşmanın unsurlarının belirlenmesi, uygulanması ve takibinin ise taraf-

lar arasında gerçekleştirilen bir dizi iletişim, bilgi paylaşımı ve mutaba-

kat vasıtasıyla ifa edildiği, uzlaşmaya ilişkin olarak, yerinde yapılan 

incelemelerde belgeler elde edildiği, bu belgelerin içeriklerinden soruş-

turmaya taraf bankalar arasında rekabete hassas bilgilerin bir anlaşma 

kapsamında paylaşıldığı, bazı belgelerde pazarda rekabet eden bankala-

rın üst yöneticilerinin kahvaltılarda buluştukları, bu buluşma ve görüş-

meler neticesinde bir anlaşmanın varlığını ortaya koyar nitelikte bilgi 

paylaşımlarının yapıldığı dosyada bulunan belgelerden anlaşılmakta-

dır." 4 

                                                                                                                       
re Mahkemesi, 23.01.2015, E. 2014/593, K. 2015/80; Ankara 2. İdare Mahkemesi, 

05.12.2014, E. 2014/276, K. 2014/1395; Ankara 2. İdare Mahkemesi, 30.01.2015, E. 

2014/313, K. 2015/128; Ankara 2. İdare Mahkemesi, 05.12.2014, E. 2014/136, K. 

2014/1396; Ankara 2. İdare Mahkemesi, 20.02.2015, E. 2014/2000, K. 2015/258. 
4 Danıştay 13. D, 16.12.2015, E. 2015/2888, K. 2016/4609; Danıştay 13. D, 

16.12.2015, E. 2889, K. 2015/4610; Danıştay 13. D, 16.12.2015, E. 2015/2895, K. 

2015/4611; Danıştay 13. D, 16.12.2015, E. 2015/2445, K. 2015/4605; Danıştay 13. 



Rekabet Kurulu’nun On İki Banka Aleyhine Verdiği Karara Karşı  

Karar Düzeltme Talebinin Kabulü ve Danıştay 13. Dairesi Tarafından  

Verilen Kararın ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

BFHD - Cilt: 8/Sayı: 31/Yıl: 2019, s. 581-594 

586 

Görüleceği üzere; belirtilen gerekçeler doğrultusunda Danıştay 13. 

Dairesi on iki bankanın tümünün temyiz istemlerini reddederek, Ankara 

2. İdare Mahkemesi’nin Kurul kararının iptali isteminin reddine ilişkin 

kararını onamıştır. 

 

3. Karar Düzeltme Aşamasında Yapılan İnceleme ve Karar 

Danıştay 13. Dairesi öncelikli olarak, karar düzeltme taleplerinin 

usule uygunluğunu 11 banka yönünden5 aşağıdaki ifade ile kabul ederek 

uyuşmazlığı yeniden inceleme safhasına geçmiştir; 

“Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 

sayılı Kanun'un geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 

3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğun-

dan (…)” 6 

Akabinde Daire, temyiz incelemesi sonucu verilen ilk derece mah-

kemesi onama kararının düzeltilmesine ilişkin incelemesinde, aşağıda 

detaylı olarak açıklanacağı üzere kararın düzeltilmesine ve ilk derece 

mahkemesi kararlarının bozulmasına hükmetmiştir. 

Bu doğrultuda Danıştay 13. Dairesi öncelikle Kurul’un “devam 

eden tek bir ihlal” yaklaşımını değerlendirmiş, Kurul tarafından “farklı 

teşebbüsler arası ikili veya çok taraflı olarak gerçekleştirilen ihlallerin 

tek bir çerçeve anlaşma veya ortak plan dâhilinde gerçekleştirildiğinin” 

                                                                                                                       
D, 16.12.2015, E. 2015/2549, K. 2015/4607; Danıştay 13. D, 16.12.2015, E. 

2015/2624, K. 2015/4608; Danıştay 13. D, 16.12.2015, E. 2015/2974, K. 2015/4612; 

Danıştay 13. D, 16.12.2015, E. 2015/3655, K. 2015/4615; Danıştay 13. D, 

16.12.2015, E. 2015/2447, K. 2015/4606; Danıştay 13. D, 16.12.2015, E. 2015/3590, 

K. 2015/4614; Danıştay 13. D, 16.12.2015, E. 2015/3038, K. 2015/4613; Danıştay 

13. D, 16.12.2015, E. 2015/4548, K. 2015/4616. 
5 Finansbank A.Ş.’nin karar düzeltme istemi süre aşımı nedeniyle usulden reddedilmiş, 

(Ankara 2. İdare Mahkemesi, 19.01.2017, 2014/2000 E.) temyiz başvurusunun red-

diyle karar kesinleşmiştir. (Danıştay 13. D, 21.05.2019, E. 2017/906, K. 2019/1788) 
6 Danıştay 13. D, 21.05.2019, E. 2016/4069, K. 2019/1783; Danıştay 13. D, 

21.05.2019, E. 2016/3513 K. 2019/1777; Danıştay 13. D, 21.05.2019, E. 2016/4096, 

K. 2019/1784; Danıştay 13. D, 21.05.2019, E. 2016/4058, K. 2019/1782; Danıştay 

13. D, 21.05.2019, E. 2016/4936, K. 2019/1787; Danıştay 13. D, 21.05.2019, E. 

2016/4049, K. 2019/1781; Danıştay 13. D, 21.05.2019, E. 2016/4017, K. 2019/1779; 

Danıştay 13. D, 21.05.2019, E. 2016/4026, K. 2019/1780; Danıştay 13. D, 

21.05.2019, E. 2016/4614, K. 2019/1786; Danıştay 13. D, 21.05.2019, E. 2016/3587, 

K. 2019/1778; Danıştay 13. D, 21.05.2019, E. 2016/4604, K. 2019/1785. 
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ve “diğer teşebbüslerin farklı pazar veya ürünlere ilişkin davranışlardan 

da sorumlu tutulabilmesi için, teşebbüsün çerçeve anlaşma veya ortak 

plandan haberdar olduğunun ya da en azından bu durumu bilebilecek 

durumda olduğunun” yeterli seviyede bir ispat standardı ile ortaya ko-

nulması gerektiğini belirtilmiştir. Bu doğrultuda, kararın sonuç bölü-

münde Danıştay 13. Dairesi, aşağıdaki gerekçelerle karar düzeltme iste-

minin kabulüne ve ilk derece mahkemesi kararlarının bozulmasına hük-

metmiştir; 

“(…) soruşturmaya taraf olan 12 bankanın tek bir çerçeve anlaş-

ma veya ortak plan dâhilinde belirli bir koordinasyon içerisinde hareket 

ettiğinin ortaya konulamadığı açık olan dava konusu uyuşmazlıkta, ilgili 

bankalar hakkında ihlale dâhil oldukları her bir hizmet yönünde ayrı 

ayrı değerlendirme yapılması gerekirken, devam eden tek bir ihlal yak-

laşımı kapsamında tesis edilen, dava konusu işlemde hukuka uygunluk 

bulunmadığından, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahke-

mesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” 

 

4. Karar Düzeltme Kararından Sonraki Hukuksal Süreç 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun mülga 54. maddesine göre 

temyiz yerlerince verilen kararlara karşı “bir defaya mahsus olmak üze-

re” kararın düzeltilmesi istenebilmektedir. Bir diğer deyişle düzeltme 

kararlarına karşı tekrar düzeltme isteminde bulunulamaz. 

Dolayısıyla, karar düzeltme isteminin kabulü ve ilk derece mah-

kemesi kararının bozularak dosyanın Ankara 2. İdare Dairesi’ne gönde-

rilmesiyle birlikte; olağanüstü kanun yolları hariç olmak üzere, Ankara 

2. İdare Mahkemesi’nin izleyebileceği iki yol bulunmaktadır; bozma 

kararına uymayarak kararında ısrar etme veya bozma kararına uyma. 

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin Danıştay 13. Dairesi’nin bozma 

kararına karşı direnerek kendi kararında ısrar etmesi halinde, direnme 

kararı bu kez Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda incelenecektir. 

İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Danıştay 13. Dairesi’nin bozma kararını 

uygun görerek Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin direnme kararını bozma 

veya Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin direnme kararını onaylama şeklin-

de seçenekleri olacaktır. 

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin, Danıştay 13. Dairesi’nin bozma 

kararına uyarak bu kez Kurul kararının iptali yönünde bir işlem tesis 

etmesi halinde ise, artık bankalar aleyhine bu yönde verilmiş bir ihlal 
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kararı mevcut bulunmayacak ve icra edilen idari para cezalarının iadesi 

usulü başlayacaktır. Diğer yandan Kurul’un konuyla ilgili bankalara 

karşı yeni bir soruşturma süreci başlatması imkânı da doğmuş olacaktır. 

Böyle bir durumda, Kurul’un kararında çeşitli seviyedeki anlaşma veya 

uyumlu eylemlerin çatısını oluşturan çerçeve anlaşma veya ortak planı 

daha açık bir şekilde ortaya koyması, hangi bankanın ne şekilde çerçeve 

anlaşma veya ortak plana dâhil olduklarını ve her bir bankanın hangi 

hizmet veya sektör bakımından ihlale katıldığını ayrıştırması beklene-

cektir. 

 

II. İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA KANUN YOLU 

OLARAK KARAR DÜZELTME VE DANIŞTAY 13. DAİRESİNİN 

KARAR DÜZELTME KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Karar Düzeltme Kurumu 

07.04.2015’te yürürlüğe giren 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 2577 sayılı 

İdarî Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İdarî Yargılama Usulü Kanunu”) 

“Kararın Düzeltilmesi” başlıklı 54. maddesi, idari yargı sistemine istinaf 

kanun yolunun getirilmesiyle birlikte kaldırılmıştır. Bununla birlikte, 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun geçici 8. maddesi, bölge idare mah-

kemelerinin tüm ülkede göreve başlayacakları döneme kadar olan geçiş 

sürecinde verilen kararlara ilişkin olarak, kararın verildiği tarihte yürür-

lükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümlerin uygulanacağını ön-

görmektedir. Nitekim, Danıştay 13. Dairesi’nin temyiz incelemesi sıra-

sında on iki bankaya ilişkin verdiği karara karşı kararın düzeltilmesi 

başvurusu yapılabilmesinin hukuksal dayanağı da söz konusu düzenle-

medir. 

İdari yargıda kararın düzeltilmesi, temyiz ya da itiraz mercilerinin, 

temyiz ya da itiraz başvurularının üzerine “nihai olarak” verdikleri ka-

rarların kanunda belirtilen nedenlerden dolayı aynı mercilerce bir kez 

daha gözden geçirilmesini sağlayan olağan bir kanun yoludur. (Gözübü-

yük, 2016) Karar Düzeltme Sebepleri, İdarî Yargılama Usulü Kanu-

nu’nun mülga 54. madde hükmünde sayılmıştır. Bunların dışında kalan 

bir nedenle karar düzeltme talebinde bulunulamaz. Buna göre; İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun mülga 54. madde hükmünün 1. fıkrasın-
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da, Danıştay dava dairelerince verilen kararlar hakkında bir defaya mah-

sus olmak üzere taraflarca; 

a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılan-

mamış olması, 

b) Bir kararda birbirine aykırı hükümlerin bulunması, 

c) Kararın usul ve Kanuna aykırı bulunması, 

d) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlığın orta-

ya çıkmış olması 

hallerinde kararın düzeltilmesinin istenebileceği hükmüne yer ve-

rilmiş olup, bu maddenin 2. fıkrasında da Danıştay dava dairelerinin 

kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlı oldukları 

kurala bağlanmıştır. 

Düzeltme istemi üzerine ilk inceleme, ortada düzeltme isteminde 

bulunulabilecek bir yargı kararının bulunup bulunmadığı, düzeltmenin 

davanın taraflarından biri tarafından istenip istenmediği, düzeltme dilek-

çesinin kanuni şartlara uyup uymadığı, düzeltme isteminin süresi içinde 

yapılıp yapılmadığı meseleleri üzerinden, usule ilişkin olarak gerçekleş-

tirilmektedir. Eksiklikler olması halinde işin esasına geçmeden düzeltme 

istemi reddedilirken; düzeltme istemi ön şartlar yönünden kabul edildiği 

takdirde bu kez düzeltme nedenlerinin bulunup bulunmadığı incelen-

mektedir. Düzeltme nedenleri yoksa veya ileri sürülen nedenler kanun-

daki nedenlere dayanmıyorsa, talep reddedilmektedir. İleri sürülen ne-

denler mevcut ise, eski karar kaldırılmakta ve dosya yeninden incelene-

rek karara bağlanmaktadır. İstemi inceleyecek olan merci, dilekçede ileri 

sürülen sebeplerle bağlıdır. Dilekçede ileri sürülmeyen sebebin inceleme 

sırasında saptanması halinde dahi yargı yeri, kendiliğinden bu sebebi 

nazara alarak kararı düzeltemeyecektir. 

 

2. Danıştay 13. Dairesi’nin Karar Düzeltme Aşamasındaki İn-

celemesinin Değerlendirilmesi 

Görüleceği üzere, kararın düzeltilmesi incelemesi ancak kanunda 

sınırlı olarak sayılan (“numerus clausus”) sebeplerle yapılabildiğinden, 

Danıştay’ın ilgili dairesinin nihai olarak vermiş olduğu kararını tekrar 

gözden geçirerek düzeltmesi usulü oldukça istisnai hallerde ortaya çık-

maktadır. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 24.2.1973 tarih, 

1970/1 Esas ve 1973/1 Karar numaralı kararında buna ilişkin olarak “dü-

zeltme istemini tetkik eden daire veya kurul, düzeltme istemini sadece 



Rekabet Kurulu’nun On İki Banka Aleyhine Verdiği Karara Karşı  

Karar Düzeltme Talebinin Kabulü ve Danıştay 13. Dairesi Tarafından  

Verilen Kararın ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

BFHD - Cilt: 8/Sayı: 31/Yıl: 2019, s. 581-594 

590 

ileri sürülen düzeltme sebeplerinin varit olup olmadığı noktasında ince-

leyebilecek ve bu sebebi varit gördüğü hallerde de ancak bu sebebe bağ-

lı olarak kararında değişiklik yapacaktır.” denmektedir. Buna dayalı 

olarak Danıştay, düzeltme istemlerinin büyük bir bölümünü, yasada gös-

terilen nedenlere dayanmadığı gerekçesi ile reddetmektedir. (Gözübü-

yük, 2016) 

Danıştay 13. Dairesi, Rekabet Kurulu’nun bankalara ilişkin kararı-

nı karar düzeltme aşamasında incelerken; “Kararın düzeltilmesi dilekçe-

sinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un geçici 8. maddesi 

uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. 

maddesi hükmüne uygun bulunduğundan” karar düzeltme isteminin ka-

bulü ile uyuşmazlığı yeniden incelediğini ifade etmektedir. Bir diğer 

deyişle, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun mülga 54. maddesinde sayı-

lan dört sebepten en az birinin, kararın düzeltilmesi isteminde bulunulan 

Danıştay 13. Dairesi’nin temyiz incelemesi sonucunda verdiği kararda 

mevcut olduğu kabulüyle inceleme gerçekleştirilmiştir. 

Bu açıdan öncelikle, aynı yüksek hukuk dairesinin (Danıştay 13. 

Daire), talep konusu aynı karara ilişkin temyiz incelemesi ile karar dü-

zeltme incelemesi neticesinde ortaya koyduğu önemli ve temel hukuksal 

yorum farklılıklarının “hukuksal belirlilik” ilkesi ile bağdaşmayacağı 

düşüncesindeyiz. 

Öte yandan Danıştay 13. Dairesi, kararında çerçeve anlaşma veya 

ortak planın kapsamının belirlenmesinin ve teşebbüslerin sorumlulukla-

rının belirlenmesinin önemini vurgularken, teşebbüslerin “sorumluluğu-

nu idari para cezası, zamanaşımı ve özellikle de özel hukuk sorumluluğu 

açısından çok fazla genişleteceği, dolayısıyla teşebbüslerin maddi ger-

çekliğe uygun olmayan durumlarla karşı karşıya kalmalarına sebep ola-

bileceği anlaşılmaktadır” tespitlerinde bulunmuştur. Bu tür bir tespit, 

idari yargı denetiminin özelliklerine uygun olmayan ve sınırlarını geniş-

leten bir değerlendirme niteliğindedir kanımızca. 

İdari yargı sisteminin sınırları, Anayasa’nın 125. maddesinin 4. 

fıkrasında düzenlenmiştir. İlgili hükme göre: 

“Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun de-

netimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanı-

lamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun 
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olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde 

veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” 

Anayasanın bu maddesi, idarenin yargısal denetiminin hukuka uy-

gunluk denetimi ile sınırlı olması, yerindelik denetimi yapılamaması,7 

idari işlem niteliğinde yargı kararı verilememesi gibi idarenin yargısal 

denetiminin anayasal sınırlarını belirlemektedir. 

İdarenin yargı yolu ile denetiminde, idarenin eylem veya işlemle-

rinin hukuka uygun olup olmadığı sorunu üzerinde durulmakta, bunların 

yerindeliğinin denetimi yargı denetimi dışında kalmaktadır. Aksi halde 

idare mahkemeleri, idareye tanınan takdir yetkisini kaldıracak şekilde 

yargı kararı verebilecektir ki, bu da yargının yönetimin yerini alması 

sonucunu doğuracaktır. (Gözübüyük, 2016) 

Bu noktada ayrıca belirtilmelidir ki, rekabet mevzuatının ihlalle-

rinden kaynaklı olarak tazminat talebiyle adli yargı yoluna başvurulması 

durumunda, özel hukuk sorumluluğunun tayini ve kapsamının tespitinde 

adli yargı mercileri sadece rekabet kurulunun tespit ve değerlendirmesi 

ile bağlı değildir esasen.8 Bu doğrultuda, sadece Kurul kararındaki ana-

lizlerin ve tespitlerin bankaların özel hukuk sorumluluğunu de jure ge-

nişleteceği tespitine katılamamaktayız. 

Banka kararının özel hukuk sonuçlarına ilişkin uygulamaya baktı-

ğımızda ise, ihlale sebep olduğu Kurul tarafından tespit edilen eylemle-

rin özel zarara yol açtığı iddiasıyla adli mahkemelerde tazminat davaları 

açıldığını görmekteyiz.9 Söz konusu yargılamalarda;, mahkemeler tara-

                                                 
7 Yerindelik kavramının “maddi olayların değerlendirilmesi ve nitelendirilmesi”, “be-

lirli bir yönde hareket edip etmeme imkanı” ve “harekete geçme zamanının belirlen-

mesi” olarak üç unsurdan oluştuğu kabul edilmektedir. (Giritli, Bilgen, Akgüner, & 

Berk, 2015; Yayla, 2011) 
8 Uygulamada ise adli mahkemeler, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2005/3755 Esas 

ve. 2006/7408 Karar sayılı kararı doğrultusunda Rekabet Kurulu’nun hukuka aykırı-

lık tespiti ile bağlı kalmaktadır.  
9 Her ne kadar adli mahkemelerde görülen davalardaki genel eğilim, Yargıtay 11. Hu-

kuk Dairesi’nin 2015/5134 Esas ve 2016/2543 Karar sayılı içtihadı uyarınca Kurul 

kararının kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması yönünde olsa da, (örneğin Bursa 

3. Tüketici Mahkemesi, 27.9.2017, E. 2016/742) bu içtihadın aksine Kurul kararının 

kesinleşmesini dava şartı olarak değerlendirerek bu yönde açılan davaların reddine 

karar veren mahkemeler de bulunmaktadır (örneğin Adana 5. Tüketici Mahkemesi, 

13.06.2017, K. 3623/2750; Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25.10.2017, E. 

2016/955, K. 2016/729). Bir diğer yandan da, farklı bir bakış açısıyla Kurul kararının 

kesinleşmesinin bekletici mesele yapılmasının ihtiyari olduğu veya bu görüşün mah-
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fından Rekabet Kurumu’na müzekkere yazılmak sureti ile, davalı tara-

fında bulunan bankanın “ihlale ilgili ürün pazarında katılıp katılmadığı 

ve bu hususa ilişkin delil durumunun değerlendirilmesi” Rekabet Kuru-

mu’ndan talep edildiği ve Rekabet Kurumu tarafından gönderilen cevabi 

yazı içeriklerinde de; davalı sıfatını haiz bankaya yönelik, ilgili ürün 

pazarında ilk ve son delilin tespit edildiği dönemin ayrıştırılması suretiy-

le “özel hukuk sorumluluğu esasında zamansal farklılaştırmaya ve so-

rumluluk döneminin daraltılmaya” gidildiği görülmektedir.10 Bu itibarla; 

Danıştay 13. Dairesi Kararı’nda belirtildiği şekilde on iki bankanın özel 

hukuk sorumluluğunun de facto genişleyeceği tespiti de uygulamadaki 

verilerle çelişmektedir. 

Danıştay 13. Dairesi’nin karar düzeltme incelemesine esası yö-

nünden bakılacak olursa, Rekabet Kurumu soruşturmalarında ortaya 

çıkartılan delillerin kuvveti ve bu delillere ilişkin ispat standardı yönün-

den yapılan değerlendirmenin önemli olduğu aşikardır. Daire, karar dü-

zeltme istemi kabul edilen bankaların mevduat, kredi, kredi kartı ve ka-

mu mevduatı hizmetlerine ilişkin olarak “tek bir çerçeve anlaşma veya 

ortak plan dahilinde belirli bir koordinasyon içerisinde hareket ettiğinin 

ve ihlale katılan teşebbüslerin söz konusu çerçeve anlaşma veya ortak 

plandan haberdar olduğunun yeterli seviyede (makul şüphenin ötesinde) 

bir ispat standardı ile ortaya konulamadığı, bu hususlara ilişkin olarak 

dava konusu Kurul kararında yer alan tespitlerin gerekli deliller ile des-

teklenmediği, dolayısıyla davalı idare tarafından eksik incelemeye dayalı 

olarak işlem tesis edildiği” tespitlerinde bulunmuş ve söz konusu banka-

ların tamamının belirtilen ilgili ürün pazarlarında (mevduat, kredi, kredi 

kartı ve kamu mevzuatı) ihlale katıldığından bahsedilemeyeceğini ifade 

etmiştir. 

Delil standardına yönelik bu değerlendirme, Kurul’un bundan son-

raki kararları açısından yol gösterici niteliktedir. Keza Avrupa Birliği 

hukukunda da Avrupa Komisyonu’nun (“Komisyon”) kararlarındaki 

delil standardının yerel mahkemeler ve Avrupa Birliği Adalet Divanı 

                                                                                                                       
kemece itibar görmediği gerekçeleriyle, Kurul kararının kesinleşmesinin bekletici 

mesele yapılmaksızın işin esasına giren mahkemeler de bulunmaktadır (örneğin İs-

tanbul 12. Tüketici Mahkemesi, 9.5.2017, K. 152/172; Marmaris 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesi, 14.11.2017. E. 2017/17, K. 2017/494). 
10 Örneğin İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, 25.09.2017, E. 2017/69, K. 2017/610; Adana 

4. Tüketici Mahkemesi, 27.09.2017, E. 2016/3645, K. 2016/ 2124. 
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tarafından değerlendirilmesi (özellikle de Komisyon’un ekonomik ve 

teknik konulara ilişkin değerlendirmelerinde takdir yetkisinin içtihat 

hukuku uyarınca daha geniş bir biçimde kabul edilmesi nedeniyle) tartı-

şılan bir konu olmuştur. Bu doğrultuda, mahkemelerce yapılacak ince-

lemelerde delillerin teknik olarak isabetli ve yerinde olmasının yanı sıra, 

delilin somut durumunu değerlendirebilmek için göz önünde bulundu-

rulması gereken tüm bilgileri içerip içermediği ve somut delilden hare-

ketle varılan sonuçları doğrulayıp doğrulamadığının da değerlendirilmesi 

gerektiğine hükmedilmiştir.11 

 

SONUÇ 

Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler, on iki banka 

aleyhine Kurul tarafından hükmedilen yüksek miktarlı idari para cezası-

nın iptaline ilişkin devam eden idari yargı sürecinde, salt hukuksal ana-

lizlerin değil söz konusu yaptırımın (özel hukuk sonuçları da dahil ol-

mak üzere) bankalar ve hatta ekonomiye yönelik kümülatif etkisinin de 

dikkate alındığını göstermektedir kanımızca. Ayrıca, karar düzeltme 

aşamasında Danıştay 13. Dairesi’nin ortaya koyduğu hukuksal analizle-

rin, esasen olması gereken hukuku (de lege feranda) ortaya koyması 

bakımından faydalı ve yol gösterici olduğu açık olmakla birlikte; bu yar-

gısal faaliyetin her türlü Kurul kararı bakımından ve asli olarak ilk dere-

ce veya temyiz mahkemelerinin incelemeleri sırasında gerçekleştirilme-

si, alanda çalışan hukukçuların ortak beklentisi olacağı kanısındayız. 
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