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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 12.02.2013 
Karar No  : 2013/DK-YED/94 
Gündem Konusu             : Avea'nın Hisse Hareketini Zamanında  

     Bildirmemesi. 
 
KARAR :Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının 
hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (s) 
bendine, 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine, Elektronik Haberleşme 
Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin Geçici 4’üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendine, IMT-2000/UMTS Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile 
Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin 22’nci maddesine, GSM 
1800 Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi İle İlgili Lisans 
Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin 23’üncü maddesinin (b) fıkrasına, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönerge’nin 
19’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Telekomünikasyon Kurumu 
Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve 
Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 12 ve 32’nci maddelerine ve ilgili diğer mevzuata 
istinaden; 
 
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin Geçici 4’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan;  
 

“Görev ve imtiyaz sözleşmesi sahibi işletmecilerin hisse devri: Kurumla Görev ve 
İmtiyaz sözleşmesi imzalayan işletmeciye ait hisseler, ilgili mevzuat ve imtiyaz 
sözleşmesi hükümleri çerçevesinde devredilebilir. Hisseleri alacak kişilerin, 7 nci 
maddede belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Görev ve İmtiyaz sözleşmesi 
sahibi işletmeci, her türlü hisse devri, edinimi ve hareketleri halinde Kurumu 
en geç bir ay içerisinde bilgilendirir. Görev ve imtiyaz sözleşmesi sahibi 
işletmeciler bakımından kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan hisse devir, 
edinim ve hareketleri, Kurumun yazılı izni ile gerçekleştirilir. Hisselerin bu 
Yönetmelikte belirtilen usullere uyulmaksızın devredilmesi veya edinilmesi halinde; 
Kurumun idari para cezası ve diğer idari müeyyide ve tedbirleri uygulama hakkı 
saklı kalmak kaydıyla, anılan devrin Kurumca uygun bulunmaması ve Kurumca 
belirlenen süre içerisinde uygun hale getirilmemesi halinde söz konusu 
yetkilendirme Kurum tarafından iptal edilir. Hisseleri borsaya arz edilen 
İşletmecilerin, borsada gerçekleşen hisse devirleri bu hükmün dışındadır.”  

 
hükmüne aykırı olarak, şirket sermayedarlarının hisse oranlarında yapılan değişikliği 
süresi içinde Kuruma bildirmediği tespit edilen Avea İletişim Hizmetleri AŞ’ye, 
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları 
İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 12’nci maddesinde yer alan 
 

 “Aşağıda belirtilen hallerde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 
3’üne (yüzde üç) kadar idari para cezası uygulanır.  
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a) İşletmecinin, şirket, lisans ve hisselerinin devrine ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi…”   
 

hükmü ve aynı Yönetmeliğin 32’nci maddesi çerçevesinde, 2011 yılı net satış 

tutarının (¨2.907.291.824,16) %0,003 (yüzbinde üç) ü oranında idari para cezası 
uygulanması, 
 

hususuna karar verilmiştir. 


