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KARARI 

Kararm Konusu: Mutlu Trading Ltd'e ait 2254095 numarah ADSL hattmdan gen;ekle�en 

yurtd1�1 goru�meleri hakkmda yap1lan on ara�tirma 

Karar : 6/2012 say1h Elektonik Haberle�me Yasasmm 28'inci Maddesi uyannca 

haz1rlanan ve yururlukte bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberle�me Kurumu ile Bilgi 

Teknolojileri ve Haberle�me Kurumu Yonetim Kurulu <;ah�ma ve Denetim Usul ve Esaslan 

Tuzugu kapsammda Kurumumuz tarafmdan "Mutlu Trading Ltd'e ait 2254095 numarah ADSL 

hattmdan gerc;:ekle�en yurtd1�1 goru�meleri" konusunda on ara�t1rma yapilm1�tir. 

Yapilan On Ara�t1rma sonucunda a�ag1daki bulgulara ula�1lm1�tir; 

1. Mutlu Trading Ltd'in kullanimmda bulunan VOiP ozellikli ADSL cihazma ait ozellikleri

hususunda yeterli bilgiye sahip olmay1�1;

2. Kullanicmm internete baglanmadan once cihaza herhangi bir �ifre koymad1g1;

3. Telekomunikasyon Dairesi'nde (TD) monitor sisteminin olmamasmdan kaynakh belli

bir rakama ula�mca abonenin bilgilendirilemedigi ve dolay1s1 ile ilgi hattm ba�se konu

yuksek faturalara ula�madan kapatilamad1g1 veya k1s1tlanamad1g1;

4. ADSL modemin bagh oldugu 2254095 nolu hattm TD tarafmdan yurt d1�1 aramalannm

konunun abonenin bilgisine gelinceye kadar ac;:1k olmas1;

5. Bu gibi durumlarda sadece son kullanicmm degil operatorlerin (ki bu ara�tirmada

Telekomunikasyon Dairesi) de magduriyeti olu�maktad1r. Bu ara�tirmada yuksek

kullanim sonucunda TD'nin Turk Telekom'a (TI) ve devammda da TI'nin c;:agrmm

sonlandmld1g1 operatore borcu doguyor. Benzer magduriyetin onlenmesi amac1 ile

aksiyon almmas1 TD'nin de menfaatine olacakt1r.

Yukanda belirtilen bulgular uyarmca a�ag1da belirtilen c;:ozum onerilerinin yararl1 olacag1 

du�unulmektedir: 

1. Odenmi� fatura olup olmad1gma bakilmakstz1n konu 'Fraud' olmas1 ve aynca yuksek

tutarlar sirkat edildiginden �ayet TD tarafmdan indirim yapilabilir ise bahse konu

2254095 nolu hat ozelinde olu�an faturalara indirim yap1lmas1;

2. TD tarafmdan ADSL modemlerinin yurtd1�1 c;:1k1�lannm default olarak kapat1larak

abonelerinin bilgilendirilmesi ve �ayet abone talep eder ise olu�abilecek risklere ili�kin

taahhutname imzalatilmasmm ardmdan yurtd1�1 c;:1k1�lann ac;:ilmas1;

3. ADSL ve/veya diger herhangi bir cihaz kullanarak internete baglanilmas1 halinde

guvenlik ac;:1klannm minimize edilmesi ic;:in kullanicilann belli formatlarda �ifre

koymalan hakkmda bilgilendirme yapilmas1;



4. IP ozellikli cihazlarla ilgili guvenlik a<;1klanna ili�kin bilgilendirmelerin yapilmasmm

saglanmasmm yararh olacag1 kanaatindeyim.

5. Bahse konu cihazlara ithal izni Kurumumuz tarafmdan verilmekte olup VOiP ozelligi

01lmas1 nedeni ile "Elektronik Haberle�me Yasasma uygun olarak Sabit Telefon Hizmeti

smirlan kapsammda kullanilacaktir." ibaresi ile ithalat<;1ya izin verilmektedir. Verilen

izin sat1cmm bilgisind olmakla birlikte tuketici nezdinde ilgi cihazm VOiP ozelliginin

kullanilmas1 (bireysel kullanim dahilinde) halinde ne tur riskier dogurabilecegi

bilinmemektedir. Bu nedenle satilan bu kapsamdaki cihazm ambalaj1 uzerine veya

ekinde veya kutu i<;erisinde ti.iketiciye bir bilgilendirme konulmas1 veya iletilmesi

onerilmektedir.

i�bu karar, ekinde yer alan on ara�tirma raporu ve ekleri uyarmca Telekomi.inikasyon Dairesi 

ve Mutlu Trading Ltd.'e i�bu karann teblig edilerek <;ozum onerilerinin bilgilerine getirilmesine 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 




