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NİHAİ KARARLAR TÜZÜĞÜ

(7.1.2013 - R.G. 3 - EK III - A.E. 9 Sayılı Tüzük)

REKABET YASASI

(36/2009, 42/2010 ve 3/2012 Sayılı Yasalar.)

Madde 26 (2) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Bakanlar Kurulu, Rekabet Yasası’nın 26’ncı
maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Rekabet Kurulu
tarafından hazırlanan aşağıdaki Tüzüğü onaylar:

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Nihai Kararlar Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Kurul”, Rekabet Yasası ile oluşturulan Rekabet Kurulu’nu,

36/2009
42/2010
3/2012

“Yasa”, Rekabet Yasası’nı anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzük ile ihlallerle ilgili Kurul’un nihai kararlarında bulunması
gereken hususları belirlemek amaçlanmıştır.

Kapsam 4. Bu Tüzük, Kurul’un alacağı nihai kararlar yazılırken, kararda hangi
hususların bulunması gerektiğine ilişkin kuralları kapsar.

İKİNCİ KISIM
Nihai Kararlar, Toplantı ve Tutanakları

Nihai Karar 5. Kurul’un re’sen veya şikayet üzerine başlattığı ihlallerle ilgili
işlemleri sonlandıran kararları nihai kararlardır.

Görüşmelerin
Gizliliği ve
Nihai Karara
Katılım

6. Kurul, nihai kararları gizli görüşme sonucu alır ve alenen ilan eder.
Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Hiçbir Kurul üyesinin oyu çekimser
olamaz. Görüşmelere mazeretli olanlar dışındaki üyeler katılır. Sözlü
savunma toplantısında hazır bulunmuş olan üyelerin en az ikisinin karar
toplantısına katılmaları zorunludur.
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Nihai
Kararda
Bulunması
Gereken
Hususlar

7. (1) Nihai Kararlar aşağıdaki hususları içerir:
(A) Dosya Numarası;
(B) Karar Numarası ve tarih;
(C) Kararı veren Kurul üyelerinin adları, soyadları ve

ünvanları;
(Ç) İnceleme ve araştırmayı yapan görevlilerin adları,

soyadları ve ünvanları;
(D) Varsa şikayette bulunanın adı soyadı, ünvanı, adresi

ve ayrıca özellikleri; Gizlilik talebi varsa sadece bu
belirtilir.

(E) Hakkında inceleme yapılanların adları, soyadları,
unvanları, adresleri ve ayırıcı özellikleri;

(F) İncelemeyi yapan görevlinin raporunun özeti;
(G) Varsa şikayette bulunanın şikayetinin özeti;
(H) Hakkında inceleme yapılanın savunmasının özeti;
(I) İncelenen ve tartışılan ekonomik ve hukuki konuların

özeti;
(İ) İleri sürülen bütün savunmaların ve delillerin

değerlendirilmesi;
(J) Gerekçe ve kararın hukuki dayanağı;
(K) Sonuç;
(L) İmzalar;
(M) Varsa karşı oy yazıları ve imzalar.

(2) Verilen karar ile taraflara yüklenen görevler ve tanınan
haklar şüphe ve tereddüte yol açmayacak şekilde açık yazılır.

Nihai Karar
Tutanağı

8. (1) Nihai Karar Tutanağı, Kurul Başkanı veya onun
görevlendireceği bir üye tarafından yazılır. Kararın yazıldığı
tutanakların her sayfası toplantıya katılan Başkan ve
üyelerce imzalanır.

(2) Kurul, önemine göre, hangi konularla ilgili olan
konuşmaların tutanağa geçirileceğini önceden bir ilke
kararına bağlayabileceği gibi, bunu toplantı sırasında da
kararlaştırabilir.

(3) Ancak, Başkan ve üyelerden birinin tutanağa geçirilmesini
istediği görüşmeler de tutanağa yazılır.

Nihai Kararın
Aslı ve
Onaylı Suretleri

9. (1) Nihai Kararın aslı, Kurul arşivinde saklanır.
(2) Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından onaylanan

Nihai Karar sureti, gereği yapılmak üzere ilgili hizmet
birimlerine gönderilir.

(3) Nihai Karar suretinde, nihai karar tutanağından farklı görüş
ve açıklamalar bulunamaz.

(4) Onaylı Nihai Karar sureti, ticari sırları ifşa etmeyecek
şekilde imza karşılığında taraflara verilir.
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Nihai Kararın
Açıklanması

10. (1) Kurul Nihai Kararını verdikten sonra 60 (altmış) gün içinde,
tarafların ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde
hazırlanan gerekçeli karar, Resmi Gazete’de yayımlanır.

(2) Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında
ve Kurulun her türlü çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde
basın ve yayın organlarına ancak Kurul Başkanı tarafından
açıklama yapılabilir.

Yargı Yolu 11. (1) Kurul’un nihai kararlarına karşı iptal davaları, gerekçeli
kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren veya
yayınlanmadığı takdirde veya bir ihmal halinde, başvuran
kişinin bunu öğrendiği tarihten başlayarak 75 (yetmiş beş)
gün içinde Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde açılabilir.

(2) Kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması, kararların
uygulanmasını ve idari para cezalarının takip ve tahsilini
durdurmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Kurallar

Yürütme
Yetkisi

12. Bu Tüzük, Rekabet Kurulu tarafından yürütülür.

Yürürlüğe
Giriş

13. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.


