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KARAR 
 

: 

25.03.2009 tarih ve 2009/DK–07/149 sayılı Kurul Kararı’nın 7’nci maddesi uyarınca 
01.07.2009 tarih ve 44595 sayılı ve 05.10.2009 tarih ve 71796 sayılı Başkanlık Makamı 
Olurları kapsamında yürütülen yerinde incelemeler neticesinde alınan 12.05.2010 tarih 
ve 2010/DK–09/294 sayılı Kurul Kararı ile açılan soruşturma sonucunda hazırlanan 
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında 16.07.2010 tarihli Soruşturma Raporu, Vodafone 
Telekomünikasyon A.Ş. hakkında 16.07.2010 tarihli Soruşturma Raporu, Turkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında 16.07.2010 tarihli Soruşturma Raporu ile Avea İletişim 
Hizmetleri A.Ş. hakkında 02.09.2010 tarihli Ek Soruşturma Raporu, Vodafone 
Telekomünikasyon A.Ş. hakkında 04.09.2010 tarihli Ek Soruşturma Raporu, Turkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında 04.09.2010 tarihli Ek Soruşturma Raporu göz önünde 
bulundurularak; 
 
1–  25.03.2009 tarih ve 2009/DK–07/149 sayılı Kurul Kararı’nın 7’nci maddesi uyarınca 

01.07.2009 tarih ve 44595 sayılı ve 05.10.2009 tarih ve 71796 sayılı Başkanlık 
Makamı Olurları kapsamında yürütülen yerinde incelemeler neticesinde alınan 
12.05.2010 tarih ve 2010/DK–09/294 sayılı Kurul Kararı ile açılan soruşturma 
sonucunda hazırlanan Soruşturma Raporu ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin Kurumumuza 
sunmuş olduğu bilgilerde tutarsızlık ve eksiklikler ile yanlışlar bulunduğu tespit 
edilmiştir. Söz konusu işletmecilere Telekomünikasyon Kurumu Tarafından 
İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezası ve Diğer Müeyyideler Hakkında 
Yönetmeliğin “Yanlış veya Yanıltıcı Belge Verme” başlıklı 5’inci maddesi uyarınca 
anılan hataların düzeltilmesi için süre verilmesi ve işletmecinin Kurumumuza 
göndermekte olduğu bilgilere ilişkin eksik veya yanlış bildiriminin tekrarı halinde idari 
para cezası da dâhil gerekli yaptırımların uygulanacağı hususunda ihtar edilmesi, 

 
2– Kurumumuz denetimleri sırasında ilgili denetim heyetine gerekli kolaylığın 

gösterilmemesi, ilgili personel ve ekipmanın önceden hazırlanmasının 
sağlanmaması, yapılan denetimler esnasında temin edilen dokümanların denetim 
heyetine eksiksiz teslim edilmemesi ve istenilen bilgi ve belgelerin verilmesinden 
imtina edilmesi veya verilmesinin zorlaştırılması gibi durumların tekrarı halinde 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin, cezai yaptırım uygulanacağı hususunda ihtar 
edilmesi, 

 
3– Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone 

Telekomünikasyon A.Ş.’nin Kuruma gönderdiği istatistikî bilgilerde, ufak farklılıklar 
da dâhil olmak üzere, gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak, raporlarda yer verilen 
bilgilerin detay bazda hazırlanma kriterlerini belirlemek, verilerin farklı sistemlerden 
faklı kırılımlarda çekmek, verilerin her sistemde aynı kırılımda yer almıyor olmasında 
ise, farklı kırılımlarda verilerin tutulduğu sistemlerin karşılaştırılmasında yaşandığı 
ifade edilen problemlerini çözmek amacıyla hazırlayacağı maksimum 1 yıllık iş 
planını işbu Kurul Kararının tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde Kurumumuza 
sunması ve bu plan kapsamında gelişme ve iyileştirmelerin üçer aylık periyotlarda 
Kuruma bildirilmesi 

 
hususlarına karar verilmiştir. 


